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كلمة العدد

عمق  ُيحتسب  عندما  واإلصالح.  الحلول  إيجاد  من  أسهل  الودائع  شطب  يصبح  عندما 
بددها.  من  وُيعفى  األموال  أودع  من  ُيعاقب  عندما  المسؤوليات.  تراتبية  وتغيب  الفجوة 

حينها فقط يصلح تسمية خطة إعدام الودائع، خطة إصالح اقتصادي. 

إن استسهال  العناء.  الحلول ولو ببعض  باجتراح  أو  إما بقطعها  العقد،  هناك طريقتان لحل 
المواطنين  مدخرات  االقتطاع من  إن  األنجح.  الحل  هو  يومًا  يكون  ولن  لم  الودائع  شطب 
في  دوالر  مليار   ٦٠ فجوة  لتغطية  وذلك  الودائع  من   %75 عن  يزيد  ما  تشطب  خطة  عبر 
مصرف لبنان والتي هي من مسؤولية الدولة أصاًل، لن تلقى إال الرفض من قبل المودعين

والمصارف في آن معًا. 
 

المركزي.   والمصرف  الدولة  أخطاء  تحمل  على  قادرة  المصارف  إن  يعتقد  من  واهٌم 
فليتحمل  إمكانياتها.  تبقى من  ما  يفقدوها  أن  بعد  الرسملة  بإعادة  راغبة  أنها ستكون  أو 
قد  المصارف  بتصفية  إنه  يعتقد  من  أما  أعماله.  أعباء  عاتقه  على  وتلقى  مسؤولياته  كلٌّ 
يستعيد دوالراته فليعلم أن ثلثي األموال الخاصة للمصارف هي بالليرة اللبنانية التي فقدت
شكل  على  أرباحها  غالبية  ضم  على  سنوات  منذ  أُجِبرَت  المصارف  وإن  قيمتها  من   %95

احتياطات بالليرة إلى ميزانياتها.  
 

العجلة بقتل  آتية ولو بعد حين، فلما  النفطية  المداخيل  الودائع ممكنة كون  إعادة تكوين 
صندوق  اآلن  منذ  ُينشأ  أن  هو  لبنان،  في  المصرفيين  كبار  أحد  يقترحه  الذي  الحل  األمل؟ 
والنفط، يكون هدفه  الغاز  المستقبلية من  المداخيل  تخصص له نسبة مئوية من صافي 
محصورًا بإعادة تكوين الودائع التي استخدمتها الدولة ومصرف لبنان. وللتوضيح والتأكيد، 
ستعود  التي  الصندوق  هذا  أموال  من  األشكال  من  شكل  بأي  المصارف  تستفيد  ال 
النهوض لمشروع  مدخاًل  يشكل  منصفًا،  يكون  كهذا  حل  للمودعين.  مباشرة  حصصه 

االقتصادي ويلقى التأييد عوض الرفض من قبل كافة المودعين والقطاعات االقتصادية.
 

المقترح:
لتغذية والنفط  الغاز  من  المداخيل  صافي  من   %2٠ بتخصيص  اآلن  منذ  الدولة  •    تتعهد 

.)Special Purpose Vehicle )SPV(  صندوق ُينشأ خصيصًا لهذه الغاية    

الغاز إلعادة تكوين الودائع
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•    ُيعطى لكل مودع حصص في هذا الصندوق بنسبة مئوية تتناسب مع حجم وديعته المصرفية.
 

إيجابيات هذا الطرح:
•   عدم إعدام الودائع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

•   عدم تحميل الدولة أية مصاريف هي عاجزة عن تحملها في الوقت الحاضر.
•    تحصين 2٠% من مداخيل الغاز والنفط ضد سطوة المحسوبيات والفساد السياسي.

حال  في  أرباح  بتحقيق  إنما  مدخراته  استعادة  باحتمال  فقط  ليس  للمودع  األمل  •    إبقاء 
اكتشاف كميات تفوق تلك المتوقعة حاليًا أو في حال ارتفاع سعر الغاز والنفط عالميًا.

•    إفساح المجال لكل اللبنانيين للمشاركة واالستثمار في ثروتهم النفطية.
•    السماح لمن هو مستعد للتخارج من وديعته عبر األسواق المالية أن يسيِّل حصته مع 

     حسم يحدده السوق.
إلى لبنان في حال المالية بالعمالت األجنبية  •      تشجيع االستثمارات األجنبية والتدفقات 

      قررت صناديق االستثمار العالمية شراء الحصص في هذا الصندوق.
•    تنشيط األسواق المالية اللبنانية في حال تداول هذه الحصص عليها.

•    اإلبقاء على 8٠% من مداخيل الثروة النفطية إلعادة إطالق العجلة االقتصادية.
 

كلنا يعلم بأن األمل كبير باكتشاف الغاز على شواطئنا وإال لما كان هذا النزاع على مياهنا 
دوليا وإقليميا. كما أن عدة مسوحات قامت بها شركات متخصصة من ضمنها شركة 
ر احتياطي الغاز في مياه لبنان اإلقليمية ما بين 25 إلى 9٦ ترليون  ُتَقدِّ Spectrum  النروجية 
قدم مكعب ما عدا المخزون النفطي المتوقع أيضا. وبالتالي إن الثروة من غاز ونفط قد تتراوح 
اإلنتاج بحوالي 5٠% من  الصافية  لبنان  احتساب حصة  1٠٠٠ مليار دوالر. ومع  إلى   3٠٠ بين  ما 
العام، هذا يعني إن المداخيل الصافية المتوقعة للبنان قد تتراوح بين 15٠ إلى 5٠٠ مليار دوالر. 

المليارات من  بكامله في وقت تكتنز مياهه مئات  بإعدام مدخرات شعب  العجلة  لما  إذا 
أو سبع سنوات حتى  االنتظار خمس  المودع  إمكانية  النفطية. هل بحجة عدم  الدوالرات 
ثروة  أنها  بحجة  أم  الودائع؟  تكوين  بإعادة  األمل  على  نقضي  النفطية،  الثروة  تستخرج 
الشعب وال دخل للمودعين بها وكأن استنزاف أموال المودعين لدعم الشعب كان محلاًل 
واليوم أصبحت استعادة المودعين ألموالهم من الثروات النفطية محرمة عليه؟ أما أن يبادر 
البعض بالقول إن المداخيل المستقبلية للدولة هي ملك األجيال القادمة، فهو مرفوض. إن 
من َعِمَل أربعون عامًا وكدَّ في غربة عن أهله وبظل ظروف معيشية صعبة تحت الهيب 
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أو الصقيع، أنما عمل أيضًا لمستقبل أوالده واألجيال القادمة من عائلته. فال تقضوا عليه 
أبنائه بحجة الحفاظ على األجيال القادمة.  إال إذا كان المقصود في آخرته وعلى مستقبل 

هو األجيال القادمة من السياسيين المتربصين بالثروات النفطية ولقمة عيش المواطن.

ال  ربما  القادمة  الثروات  وأن  فعليًا،  الغاز  استخراج  قبل  مؤكد  شيء  من  ما  بأن  نعلم  نحن 
بجميع  وهو  المسوحات  بحسب  كبيرًا  يبقى  األمل  لكن  البحر.  في  سمكا  كونها  تعدو 
األحوال يبقى أكثر واقعية من استسهال الحكم باإلعدام على مدخرات األجيال واالقتطاع 

من الودائع عوض عن إعادة تكوينها.
 

من   %2٠ حماية  على  يساعد  هو  اقله  الطرح،  هذا  نتائج  كانت  مهما  الخالصة  وفي 
لم تصطلح  حال  المستقبلي في  للفساد  منها عرضة   %8٠ يترك  وان كان  النفط  مداخيل 
األجيال  مدخرات  شطب  عن  عوض  والغاز  النفط  مداخيل  فأنقذوا  البلد.  هذا  في  األمور 
في الدوالر  أزمة  خالل  مدخراتهم  خسارة  بعد  ينسوا  لم  فاللبنانيون  والقادمة.  الحالية 

الثمانينات وال تكلمونا بعد عن استعادة الثقة في حال أُعيدت الكرّة مرّة ثانية.

                            األمين العام

                  الدكتور فادي خلف
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مل يكن عام 2021، شأن العام الذي سبقه، جيداً بالنسبة 
كسائر  عاىن  الذي  املرصيف،  القطاع  يف  العاملني  إىل 
يف  والصحية.  واملالية  االقتصادية  األزمات  من  القطاعات 
نهاية  يف  موظفاً  إىل 18815  العاملني  عدد  الواقع، وصل 
 2020 عام  نهاية  يف  شخصاً   22325 مقابل   2021 عام 
نهاية  يف  شخصاً  و24886   )%15,7- أو  موظفني   3510-(
عدد  وكان   .)%10,3- أو  شخصاً   2561-(  2019 عام 
 2018 عام  يف  طفيف  بشكل  باالنخفاض  بدأ  العاملني 
)-97 شخصاً أو -0,4%( ثم يف عام 2019 )-1022 شخصاً 
كان  املرصفية  العاملة  زيادة  معّدل  أن  علامً   ،)%3,9- أو 
راوح بني 2,5% و3,1% سنوياً يف فرتة 2013-2017، حيث 
االختصاصات  ذوي  من  أعداداً  توظّف  املصارف  كانت 
أن  املرّجح  ومن  األقسام.  بعض  يف  املهام  لتطّور  تبعاً 
املقبلة  الفرتة  يف  أكرث  القطاع  من  الخارجني  عدد  يزداد 
القانونية  التقاعد  سّن  لبلوغهم  أو  بسبب ترسيحهم  إّما 
معيّنة تعويضاٍت  لقاء  مسبقاً  العمل  ترك  لتفضيلهم  أو 

الداخل أخرى يف  اختيار وظيفة  منها  أخرى،  أو ألسباب 
أو الخارج نظراً لتدهور القدرة الرشائية لرواتبهم. 

وتعود املعطيات اإلحصائية عن العدد اإلجاميل للعاملني 
عام  نهاية  يف  عامالً  مرصفاً   57 إىل  املرصيف  القطاع  يف 
2021، موزّعة عىل 45 مرصفاً تجارياً و12 مرصف أعامل. 
مساهمة  رشكة   30 عىل  التجارية  املصارف  وتوزّعت 
لبنانية، و7 مصارف لبنانية ذات مساهمة عربية أكرثية، 
توقّف  )بعد  عربيَّنْي  غري  ومرصفنَْي  عربية  مصارف  و6 
انتظار  يف  العربية  األجنبية/غري  املصارف  فروع  أحد 
مبصارف  يتعلّق  ما  يف  لبنان(.  يف  فرعه  أعامل  تصفية 
 2021 عام  يف  نشاطه  منها  ثالث  أوقف  فقد  األعامل 
رسمياً،  الالئحة  عن  بعد  ُشطب  قد  يكون  أن  دون  من 
لبنان يف  املرصفية  املجموعات  بحث  إطار  يف  وذلك 

وحداتها  دمج  عرب  التشغيلية،  النفقات  تقليص  يف 
داخل  أقسام  إىل  وتحويلها  الواحدة  املجموعة  ضمن 

املرصف الرئييس. 

العاملون في المصارف في لبنان في عام ٢٠٢١

إعداد :  قسم الدراسات واإلحصاء في جمعية مصارف لبنان.

  

  ٢٠١٦       ٢٠١٧        ٢٠١٨       ٢٠١٩        ٢٠٢٠        ٢٠٢١                 
 عدد العاملني يف القطاع املرصيف     25260       26005      25908      24886      22325      18815

 
  التغّي )عدد(             745          -97          -1022      -2561      -3510

  التغّي )%(              2.95         -0.37        -3.94       -10.29     -15.72
 

 التوّزع حسب فئات املصارف              
     املصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل     23753     24648      24557       23554       21091     17651

     املصارف التجارية االجنبية/العربية      708         515          513           490          484        440
     مصارف التسليف املتوسط والطويل األجل    799         842          838            842         750        724

توّزع العاملين في المصارف

املرصفية  الفروع  من  املزيد  إقفال  تّم   ،2021 العام  ويف 
يف الداخل، بحيث انخفض عددها يف نهاية العام املذكور 
إىل 914 فرعاً مقابل 1014 يف نهاية 2020 )-100 فرع( 
و1080 يف نهاية العام 2019 )-66 فرعاً(، ومن املتوقّع أن 

عدد  انخفض  كام  القادمة.  املرحلة  منها يف  املزيد  يُقَفل 
أجهزة الرصاف اآليل إىل 1724 جهازاً يف نهاية عام 2021 
مقابل 1874 و2003 أجهزة يف نهاية عاَمْي 2020 و2019 
يتعلق  ما  يف  املصارف  اسرتاتيجيات  وعن  التوايل.  عىل 
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 2021 عام  يف  منها  إضايف  عدد  لجأ  الخارج،  يف  باالنتشار 
العام  يف  بعضها  مع  ما حصل  غرار  وحداته عىل  بيع  إىل 
لناحية  تنتظرها  التي  لالستحقاقات  تحّسباً  سبق،  الذي 
لبنان. للتذكري،  لتعاميم مرصف  السيولة واملالءة، وتطبيقاً 
فرض مرصف لبنان عىل املصارف من خالل التعميم 154 
زيادة رساميلها بنسبة 20% وتخصيص سيولة لدى مراسليها 

توازي 3% من مجموع الودائع كام يف حزيران 2020. 
فاملصارف تسعى إىل خفض الكلفة التشغيلية بعد تراجع 
تكبّدتها من  بعد تسجيل خسائر  بل  أعاملها وأرباحها ال 
لدى  وإيداعاتها  اليوروبندز  سندات  يف  توظيفاتها  جرّاء 
محفظة  من  املتوقّعة  الخسائر  عن  فضالً  لبنان،  مرصف 

القروض للقطاع الخاص. 
عىل  والكلفة  الخصائص  تفصيل  يف  نعتمد  سوف 
تستخدم  كانت  مرصفاً   53 من  املستقاة  املعطيات 
أربعة  كون  كاملة  اإلحصاءات  لنا  أرسل  موظفاً،   16447
لديها  املوظفني  بعدد  فقط  بتزويدنا  اكتفت  مصارف 

يف نهاية عام 2021. 

خصائص العاملين في المصارف
عىل صعيد الجنس )جندر(، كام بات معلوماً، تستقطب 

العاملة املرصفية يف لبنان نسبة مرتفعة من اإلناث بلغت 
48,1% يف العام 2021 )مقارنة مع حوايل 25% من العاملة 
عىل   .%51,9 الذكور  حصة  لتشّكل  لبنان(  يف  اإلجاملية 
من  مزيداً  العازبني  نسبة  سّجلت  العائيل،  الوضع  صعيد 
االنخفاض إذ شّكلت 28,4% من املجموع املتوافر يف نهاية 
العمل يف  للعازبني من  أكرب  رمّبا مع خروج  العام 2021، 
أو  الخارج  أو  الداخل  يف  أفضل  فرصة  عن  بحثاً  القطاع 
كونهم ال تقع عىل عاتقهم مسؤوليات عىل غرار املتزّوجني. 
وعىل صعيد هرم األعامر، ال تزال حّصة الذين هم دون 
سّن األربعني تحتّل الصدارة من مجموع العاملة املرصفية 
املجموع  من   %53 إىل حوايل  تراجعها  رغم  لبنان عىل  يف 
العمل يف  الشباب  ترك  مع  العام 2021  نهاية  املتوافر يف 
القطاع، وبلغت حّصة الذين تراوح أعامرهم بني 40 و60 
ما  الستني  سّن  تجاوزوا  الذين  حّصة  لتشّكل   %41 سنة 

يقارب 6% يف نهاية العام 2021.
الجنس  حسب  املصارف  يف  العاملني  توزّع  ويبنّي 
تفوق  الذكور  أن حّصة  املختلفة  العمرية  الفئات  وضمن 
فوق،  وما  سنة   40 من  العمرية  الفئات  يف  اإلناث  حّصة 
دون  ما  العمرية  الفئات  يف  اإلناث  نسبة  تتفّوق  فيام 

األربعني عاماً.

  

٦٠ سنة وما فوق   5٠-٦٠ سنة  4٠-5٠ سنة  ٢5-4٠ سنة  دون ٢5 سنة     
  ذكور )%(        48      47      54       58          67
  إناث )%(         52      53      46                 42          33
  املجموع )عدد(       ١٦٢    ٨5٧٨    3٨٩٧     ٢٨5٦         ٩54

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس على فئات األعمار 
نهاية العام ٢٠٢١ 

فئات  عىل  الواحد  الجنس  من  املوظفني  توزّع  ويظهر 
األربعني  سّن  دون  املوظّفات  نسبة  أن  املختلفة  األعامر 

تجاوزت بحوايل عرش نقاط نسبة الذكور يف هذه الفئة يف 
نهاية عام 2021.

  

            دون ٢5 سنة      ٢5-4٠ سنة      4٠-5٠ سنة       5٠-٦٠ سنة     ٦٠ سنة وما فوق      املجموع )عدد(  
٨54١                     8   ذكور )%(       1      47              25           19  
٧٩٠٦                     4   إناث )%(        1      57   23           15  

توّزع العاملين والعامالت على فئات األعمار 
نهاية العام ٢٠٢١ 
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العاملني  من   %75 التقنيّون  شّكل  الرتبة،  صعيد  عىل 
للكوادر.   %25 مقابل   2021 العام  يف  عنهم  املرّصح 
التي الوظائف  شاغلو  هم  التقنيّني  بأن  التذكري  مع 

والخربة  التعلّم  عرب  اكتسابها  تّم  مهارات  إىل  تحتاج 
املشاكل  حّل  عىل  القدرة  ذوي  من  وهم  والتدريب، 

يف  املرونة  ذوي  ومن  عمل  فريق  عىل  واإلرشاف 
الوظائف شاغلو  فهم  الكوادر  أّما  الزبائن.  مع  العالقات 
ومعرفة كبرية  مسؤوليات  تحّمل  إىل  تحتاج  التي 

اتّخاذ  عىل  القدرة  لهم  وتكون  قيادية،  ومهارات  واسعة 
القرارات. 

  

التقنيون        الكوادر         
  ذكور            51                       52
  إناث              49                     48

توّزع العاملين والعامالت حسب الرتبة
٪ - نهاية العام ٢٠٢١ 

القطاع  يف  العاملة  تتميّز  العلمي،  املستوى  صعيد  عىل 
املرصيف اللبناين بكونها ذات مستوى علمي مرتفع. وقد بلغت 
نسبة الجامعيّني حوايل 81% من العاملة املرصفية يف نهاية 

عام 2021. ويظهر توزّع العاملني يف القطاع املرصيف حسب 
الجنس ومستوى التحصيل العلمي أن اإلناث تجاَوْزن الذكور 
املذكور. العام  نهاية  يف  الجامعية  الشهادة  َحَملَة  فئة  يف 

  

شهادة جامعية    بكالوريا أو ما يعادلها   دون البكالوريا      
47          60   ذكور )%(          87    
53          40   إناث )%(          13    

  املجموع )عدد(       ١٢٦٢            ١٩٢٨          ١3٢5٧

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس والمستوى العلمي
 نهاية العام ٢٠٢١ 

مستوى  حسب  الواحد  الجنس  من  املوظفني  توزّع  أما 
العامالت يف  من   %90 أّن حوايل  فيبنّي  العلمي،  التحصيل 

القطاع املرصيف حَصلْن عىل شهادة جامعية مقابل حوايل 
73% للذكور.

  

دون البكالوريا       بكالوريا أو ما يعادلها           شهادة جامعية            املجموع       
  ذكور )%(          13         14        73          ٨54١
  إناث )%(          2        10        90          ٧٩٠٦

توّزع العاملين والعامالت حسب مستوى  التحصيل العلمي
نهاية العام ٢٠٢١ 

الرواتب واألجور والتقديمات
الواحد 98 مليون  السنوية للموظف  الكلفة  بلغ متوّسط 
 12 أساس  عىل  شهرياً  لرية  ماليني   8(  2021 عام  يف  لرية 
شهراً( استنادأ إىل معطيات 53 مرصفاً مألت االستامرة كام 

ذكرنا سابقاً. مع العلم أن هذا املتوّسط ال يعكس حقيقة 
تفاوتاً  مثة  ألنَّ  الفئات،  مختلف  من  املوظّف  يجنيه  ما 
الرتبة  أبرزها  املوظّفني حسب معايري عّدة  الكلفة بني  يف 

وسياسة األجور املطبّقة يف املرصف.



10
المجلة الشهرية /  نيسان  ٢٠٢٢

أبحاث ودراسات

  

     العام      متوسط    متوسط الراتب الشهري      متوسط الراتب الشهري       الحد االدىن لألجر  
الراتب الشهري   مع التعويضات العائلية          مع كافة التعويضات                يف لبنان    

              والصحية والتعويضات األخرى    
                    675       6229       5477    3936      ٢٠١٦   

675         6399       5658    4049      ٢٠١٧   
675       6788       5916    4224      ٢٠١٨   
675       6832       6087    4517      ٢٠١٩   
675       6861       6211    4504     *٢٠٢٠   
675       8134       7265    4824     **٢٠٢١  

تطور متوسط الراتب للموظف الواحد في المصارف
آالف الليرات اللبنانية

شّكلت  املتوافرة،  املعطيات  إىل  واستناداً   2021 العام  يف 
الكلفة  من   %59 حوايل  الرضيبة  قبل  الرواتب  قيمة 
 3,6 للموظف  األسايس  الراتب  متوّسط  وبلغ  اإلجاملية 
ماليني لرية يُدفع 16 شهراً كام ينّص عقد العمل الجامعي.

وشّكلت التعويضات العائلية 1,8% من الكلفة اإلجاملية. 
الصندوق  يف  املصارف  اشرتاكات  التعويضات  هذه  ومتثّل 
الوطني للضامن االجتامعي التي هي مرتبطة بأجر العاملني، 
إىل  املصارف  تدفعها  التي  املبالغ  وفائض  أوىل،  جهة  من 
املوظفني زيادًة عىل معدل اشرتاك الضامن، من جهة ثانية. 
التعويض  الجامعي، تدفع املصارف  العمل  وبحسب عقد 
املعتمد من ِقبَل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي )33 
ألف لرية للولد و60 ألف لرية للزوجة( ُمضافاً إليه 50% من 

تعويض الولد و75% من تعويض الزوجة. 
وبلغت تعويضات املرض واألمومة، أو ما يُعرف بالضامن 
وتشمل هذه  اإلجاملية،  الكلفة  من   %5,6 الصحي حوايل 
التعويضات اشرتاكات املصارف للصندوق الوطني للضامن 
أجر  من   %8 حالياً  مساهمتها  تبلغ  حيث  االجتامعي 
التي  واإلضافات  املوظف(،  يتحّملها   %3 )مقابل  العاملني 
تسّددها املصارف للموظفني زيادًة عاّم يحصلون عليه من 

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي. 

ومثّلت تعويضات نهاية الخدمة حوايل 10,7% من الكلفة 
الصندوق  إىل  املدفوعة  االشرتاكات  وتشمل  اإلجاملية، 
بأن  التذكري  مع  واملؤونات،  االجتامعي  للضامن  الوطني 
كامل  من   %8,5 هي  الفرع  هذا  يف  املصارف  مساهمة 

األجور الخاضعة للرضيبة. 
الكلفة  من   %22,6 األخرى  التعويضات  حصة  وشّكلت 
املدرسية  املنح  التعويضات  هذه  وتشمل  اإلجاملية. 
النقل  وتعويض  التعويضات(  هذه  مجموع  من   %22(
الصندوق  تعويض  إىل  باإلضافة  املجموع(  من   %23(
وبدالت  التعويضات  من  وغريها  والوالدة  الزواج  وِمَنح 

التمثيل واملالبس. 
املنحة املدرسية  بلغ متوسط  املنح املدرسية،  ويف تفصيل 
وذوي  الخاصة  املدارس  من  كّل  يف  املوظفني  ألوالد 
املجانية  واملدارس  لرية  ماليني   4,9 الخاصة  االحتياجات 
1,8 مليون لرية، والجامعة اللبنانية حوايل 3,5 ماليني لرية 
قيمة  تجاوزت  وقد  لرية.  ماليني   8,5 الخاصة  والجامعات 
العمل  عقد  يف  عليه  منصوص  هو  ما  املنح  هذه  بعض 
الجامعي يف إشارة إىل زيادة بعض املصارف هذه التقدميات 
يف  األقساط  ارتفاع  من  جزءاً  املوظفني  عىل  للتعويض 

املدارس والجامعات الخاصة. 

 *  تّم احتساب األجور وامللحقات ألحد املصارف عىل أساس املعطيات املتوافرة عن العام 2019. 
 ** تّم اعتامد متوسط أرقام 53 مرصفاً أرسلت املعطيات عن العام 2021.
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عىل صعيد آخر، ال شّك يف أن كلفة تعويض النقل ارتفعت 
املوظفني  عدد  انخفاض  من  الرغم  عىل  كبري  حّد  إىل 
أيام  بعد  العمل  إىل  الطبيعية  بالعودة  تأثرت  كونها 
التعطيل بسبب اإلقفال املتكّرر للتحّوط من وباء كورونا يف 
البنزين صفيحة  سعر  متوسط  وارتفاع   ،2020 العام 

عىل  األعضاء  عىل  املصارف  جمعية  تعّممه  الذي 
يف  لرية  ألف   27 من  تدريجياً،  دعمه  عن  التوقّف  أثر 
ليبلغ األول  كانون  يف  لرية  ألف   319 إىل  الثاين  كانون 

 

 .2021 العام  يف  لرية   111500 الصفيحة  سعر  متوسط 
يزالون  ال  املصارف  موظّفي  بأن  أخرياً  التذكري  من  بّد  ال 
يستفيدون من التقدميات املنصوص عليها يف عقد العمل 
الجامعي الذي أسهم عىل مدى عقود يف تأمني اإلستقرار 
العاملة  القوى  من  أللوف  اإلجتامعي  واألمان  املهني 
اللبنانية. ويؤَمل إعادة النظر يف هذه التقدميات يف موازاة 
الرشائية  والقدرة  االقتصادي  الوضع  يف  الكبري  التدهور 

للرواتب يف القطاع كام يف سائر القطاعات. 
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خارطة طريق  للخروج من أزمة المودعين والمصارف

بعد أكرث من عامني عىل األزمة املالية والنقدية واإلقتصادية 
مجدداً  العمل  امللح  من  أصبح  بالبالد،  تعصف  التي 
دخل الذي  املجهول  واملصري  األزمة  جدار  يف  ثغرة  لفتح 

فيه املودع اللبناين والشعب واإلقتصاد بشكل عام.

أو حتى محاولة إصدار أحكام عرفية  اإلتهام  عن  وبعيداً 
الرشوع     األسايس  الهدف  يبقى  املعنية،  األطراف  بحّق 
يف تطبيق خارطة طريق منصفة تحفظ الحقوق وتنتشل 
الحديث.  تاريخه  يف  اقتصادية  ازمة  اسوأ  من  لبنان 
املستويات  كافة  عىل  ارتكبت  األخطاء  عام،  بشكل 
الدفاع عن طرف  بغية  ليس  املعادلة  وأتحّدُث عن هذه 
وبرأي  إّنا  آخر  طرف  من  إرتكابه  تم  خطأ  أي  لتربير  أو 
واحدة  جهة  تحميل  أبداً  مقبول  الغري  من  الخاص 
اإلقتصادي – املرصيف تحت مبدأ »كلّن اإلنهيار  مسؤولية 

يعني كلّن« !!

بحيث ال يجوز التعميم يف مسألة حياة أو موت بلد!!

من  األكرب  الوزر  وتحميله  املرصيف  القطاع  استهداف  قبل 
الخسائر، ال بدَّ من التذكري بأنَّ هذا القطاع كان مرضب مثل 
لكافة البلدان العربية املجاورة ال سيّام دول الخليج بحيث كان
القطاع املرصيف اللبناين موضع ثقة من كافة الّدول العاملية،

القطاع املرصيف اللبناين الذي وإن أخطأ فقد حمى إقتصاد 
الساعة، حتى  يتوقف  مل  الذي  الحكام  فساد  رغم  لبنان 
توزيع  مبدأ  ومن  املقّدمة،  هذه  من  وإنطالقاً  هنا  من 
املسؤوليات ومبدأ العدالة، تتحّمل الدولة اللبنانية املسؤولية 
ببساطة، ألنه  املرصيف،  اإلنهيار  هذا  حصول  يف  الكربى 

ودون الحاجة إىل فذلكات إقتصادية، املعادلة واحدة:
عىل فوراً  املودع  يحصل  املصارف،  أموال  الّدولة  »فلرتّد 

أمواله وتنحّل األزمة«

*    محام في اإلستئناف، 

 بقلم :  المحامي األستاذ مارك حبقة*

وعليه،
املصارف  عن  نيابة  معني  غري  اللبناين  املواطن  أن  ومبا 
ل حقوق هذه األخرية ألنّه ولألسف ال يستطيع  بأن يحصِّ
حتى تحصيل حقوقه رغم كافة الدعاوى اليومية والتي مل 
توصل املودع إىل نتيجة، إاّل إىل فرقعات إعالمية من هنا 

وفرقعات قضائية من هناك،

أرى رضورة إقرتاح حّل منطقي، رسيع رمبا يكون مخرجاً 
فيها  ويحفظ  منطقي،  عادل،  بشكل  األزمة  هذه  لحّل 
سقط  إذا  املرصيف  الهيكل  ألّن  اللبناين،  املواطن  حقوق 
)عرب الدعاوى أو اإلفالس( فهذا يعني خسارة املودع ألي 

أمل بإستعادة أمواله،

والكالم  السياسيني  لبعض  السخيفة  الترصيحات  فلنرتك 
الدولة ألن  املنهوبة،  األموال  إستعادة  مبوضوع  الّشعبوي 
لشعبها  وتعيد  نفسها  تحاسب  لن  شعبها  نهبت  التي 

أمواله!!

من هنا يأيت مبدأ:
لحق إرتهان عام  »حّق املصارف بإدارة أموال الدولة تبعاً 

لهذه املصارف عىل األموال العامة«
أموال  عىل  للمواطن  العام  اإلرتهان  حق  هو  فكام 

املصارف ومجالس إدارتها،
األموال  عىل  عام  إرتهان  حّق  عىل  اإلضاءة  يجب  كذلك 
بني املساواة  مبدأ  تحت  املصارف  قبل  من  العامة 

»حق املواطن وحق املرصف«
من هنا يجب اإلضاءة عىل عّدة نقاط رئيسيّة تستوجب

دراسة مفّصلة الحقة:
1-  تعريف مبدأ حق اإلرتهان العام الذي يعود للمصارف

     عىل األموال العامة.
2-   أهّمية مامرسة حّق اإلرتهان  العام  والجدوى   اإلقتصاديّة   

     منه.
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مامرسة إعتامد  لترسيع  إعتامدها  املفرتض  اآلليات   -3
     هذا الحّق،

وعليه، 
وبالعودة إىل النقطة األوىل،

ال تنفيذ قرسي بوجه الدولة
من املفرتض أّن الدولة تعترب خصامً رشيفاً، ويتوّجب عليها 
أن تدفع حقوق دائنيها وتقوم بجميع واجباتها من دون 
من  األوىل  الفقرة  نّصت  وقد  تقصري.  أو  تأخري  أو  تهرب 
املادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة )الصادر باملرسوم 
»أحكام  أّن  عىل   ،)1975/6/14 تاريخ   10434 الرقم 
السلطات  وعىل  لإلدارة،  ملزمة  الدولة  شورى  مجلس 
هذه وصفتها  كام  القانونية  بالحاالت  تتقيّد  أن  اإلدارية 

األحكام«. ويجب تنفيذ هذه األحكام يف مهلة معقولة.

وحيث إن األحكام القضائية التي تتمتع بالقوة التنفيذية، 
تعترب ملزمة للسلطة اإلدارية، فعىل هذه السلطة احرتام 
به  املقىض  األمر  وتنفيذ  دامئة،  بصورة  القضائية  األحكام 
العدالة  ميزان  إختلَّ  وإاّل  األحكام،  تلك  منطوق  وفق 
مبدأ  وأصبح  القانونية،  القيم  وتالشت  مقاديره  وفسدت 

الرشعية بال قيمة.

وعليه،
فإنَّ هذا املبدأ املذكور يؤكّد عىل أن املصارف وهي دائنة 
وصاحبة حقوق بوجه الدولة تلزم هذه األخرية بأن تسّدد

ما بذّمتها للمصارف،

األموال  مبدأ  عىل  أيضاً  التعريف  رضورة  هنا  من 
عليها، عام  إرتهان  حق  املصارف  لدى  التي  العمومية 
الثانية من قانون املحاسبة العمومية  املادة  دت  وقد حدَّ
 )1963/12/30 بتاريخ   14969 الرقم  باملرسوم  )الصادر 
والبلديات  الدولة،  أموال  بأنها  العمومية  األموال 
وأموال البلديات،  أو  للدولة  التابعة  العامة  واملؤسسات 

سائر األشخاص املعنويني ذوي الصفة العمومية.

وعليه،
ورغم عدم جواز الحجز عىل األموال العامة، وذلك إنفاذاً 

املدنية  املحاكامت  أصول  قانون  من   /٨٦٠/ املادة  لنص 
التي حظرت بيع املال العام بحيث أن هذا املنع املطلق 
من إجراء التنفيذ ضّد الدولة عن طريق حجز أموالها سواء 
أكانت هذه األموال عامة أم خاصة وسواء أكانت منقولة 
أو غري منقولة بحيث ميتّد املنع أيضاً إىل  الديون التي تكون 
للدولة يف ذمة الغري فال يجوز حجزها، كام يشمل منع الحجز 
عىل األموال التي تستوفيها اإلدارة من املستهلكني، ناهيك 
عن أنَّ منع الحجز يشمل أموال سائر األشخاص املعنويني 
ذوي الّصفة العامة )بلديّات، مؤّسسات عامة، مرافق عامة، 
الوطنية اللبنانية، املصلحة  إدارية كالجامعة  مرافق عامة 

لنهر الليطاين، مؤسسة كهرباء لبنان، سكك الحديد، ...(

وعليه، نذكر،
إنَّ املادة القانونية التي أكّدت عىل منع حجز أموال الدولة 
كام واملرسوم 14969 الصادر عام 1963 )قانون املحاسبة 
العموميّة( والذي حّدد ماهيّة األموال العموميّة قد صدر منذ
أكرث من ستون عاماً!! أي قبل اإلنهيار اإلقتصادي/املرصيف.

خضوع  إمكانية  وقتها  املرشع  ببال  يخطر  مل  ورمّبا 
تستطيع  ال  التي  املرصفية  الديون  من  الكم  لهذا  الدولة 
بسبب يومياً  اللبناين  املواطن  حياة  تهّدد  وبالتايل  إيفائها 

تقاعس املصارف بدورها عن رّد ديون هذا املواطن،

نعم،
عاجزة  الدولة  تكون  أن  املرشع  بال  عىل  أبداً  يخطر  مل 
لهذه  هذا  السداد  عدم  يؤّدي  بشكل  ديونها  سداد  عن 
املنع  وأن  خاصة  بدورهم،  مواطنيها  إفالس  إىل  الديون 
عدم  تاريخيّاً  منه  الهدف  كان  الدولة  أموال  حجز  من 
إفالس  إىل  ونظراً  إنا  العامة  الدولة  مرافق  تجميد 
املرفق  تجميد  يصبح  الدولة،  وإفالس  حاليّاً  املواطن 
العام )وهو ما ال أقرتحه( أخّف وطأة من إفالس الدولة،

جذري  كحّل  التالية  املبادئ  إتباع  رضورة  أرى  هنا  من 
وقوانني مراسيم  الحقاً  تصدر  أن  عىل  األزمة،  لهذه 

تطبيقيّة تسّهل تنفيذ هذه املبادئ والتي تقوم عىل:

)Investment Fund( إستثامري  صندوق  أ-       إنشاء 
اللبنانية  للّدولة  الدائنة  املصارف  كافة  من       مؤلّف 
العام  اإلرتهان  حق  خالل  ومن  الصندوق  هذا  ليقوم 
هذه  إدارة  من  العمومية  األموال  كافة  عىل  لديه 
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)أموال  أمواله  إسرتداد  بغية  محددة  ملدة  األموال 
املصارف( والتي تعود ملكيّتها أساساً للمودع واملواطن.
ب-        تحديد كافة األموال العمومية املنقولة والغري منقولة
مبوجب  حرصيّاً  الصندوق  هذا  إلدارة  وإخضاعها    

     مراسيم نافذة. 
األموال  إيرادات هذه  ج-  تحديد نسبة مئويّة معيّنة من 
سنوياً إلطفاء ديون املصارف، التي سوف تأخذ حّصتها 
 Prorata( دينها   نسبة  حسب  الصندوق  هذا  من 
الكلفة  لتسديد  املتبقية  اإليرادات  وتخصيص   )basis

    التشغيلية لكل مرفق عام بغية تحسينه.
رؤساء  من  مؤلّف    )Board( إدارة   مجلس  د-  تعيني 
مندوبون   حكامً  يشاركهم  املصارف  إدارة  مجلس 
األموال  كافة  إدارة  حسن  بغية  اللبنانية  الدولة  عن 
كافة لتدقيق  عاملية  تدقيق  مكاتب  وتعيني  العمومية 

     الحسابات إنطالقاً من مبدأ الشفافية.
بغية  الصندوق  هذا  يف  متثل  برملانية  لجنة  ه-  تشكيل 
إصدار كافة مشاريع القوانني أو تسهيل إصدار املراسيم 
اإلشرتاعيّة الالّزمة لزيادة فرص إستثامر األموال العمومية 
بشكل يضمن إدخال إيرادات إضافيّة لهذا الصندوق.
و-  تشكيل لجنة متخّصصة باإلستثامر الوطني مؤلّفة من 
إصدار  إقرتاح  بغية  صني  متخصِّ وقانونيّني  مرصفيّني 
مراسيم من قبل الحكومة اللبنانية تشّجع تطوير إستثامر

    األموال العمومية من قبل هذا الصندوق مثال ذلك:

1- إصدار رخص جديدة لعدة كازينوهات.
يشّجع  بشكل  بحريّة  أمالك  إشغال  مراسيم  2-  إصدار 
هكذا  عىل  لإلستحصال  مستثمر  أو  مواطن  كّل 
ويؤّدي معّقد  وغري  مبّسط  بشكل  سنوي  ترخيص 

    إىل إدخال أموال سنويّة عىل خزينة الدولة.
بغية  تسديده  يتم  البلدان  كسائر  معنّي  رسم  3-  تحديد 
إستثامري(  )رسم  اللبنانية  الجنسية  عىل  الحصول 

من  مقيمني  الغري  اللبنانيني  كافة  لتشجيع  وذلك 
لبنان يف  واإلستثامر  اللبنانية  الجنسية  عىل  الحصول 

     عوضاً عن التجنيس ضمن الزبائنيّة السياسيّة.
4-   إنشاء مناطق حرّة بشكل مهني تكون معفاة من الرسوم 
األجنبيّة. اإلستثامرات  تشجيع  بغية  والجمركية  املالية 

وعليه،
من  صغرية  عيّنة  تشّكل  التي  األمثلة  بعض  عددت  لقد 
القرارات التي إن تّم إصدارها من قبل أشخاص مرصفيّني 
أمام  فنكون  السيايس  للفساد  يخضعون  ال  وحقوقيني 

فرصة حقيقية لخالص لبنان وذلك عرب:
وتحديد  العمومية  البلد  ألموال  وشامل  نهايئ  أ-   تحديد 
وجهة إدارتها بشكل مهني من قبل أشخاص محرتمني

     ال يخضعون لإلبتزاز السيايس.
منذ  رسقتها  تّم  التي  الدولة  إيرادات  جباية  ب-  ضامنة 

      قيام الدولة اللبنانية.
سوف  بدورها  التي  املصارف  ديون  تسديد  ج-   ضامنة 

      تسّدد ديون املودعني.
د-  تسليم األموال العمومية بعد عدة سنني وبعد إطفاء ديون 
املصارف إىل الدولة اللبنانية ولكن تسليمها بعد حسن 
إدارتها وبعد تحسني هيكلها اإلداري والقانوين من قبل 
هذا  الصندوق فيتّم ضامن حسن سريها بعد سنني من 
قبل اإلدارة اللبنانية ألن هذه املرافق العامة تكون قد 
وضعت عىل السكة الصحيحة من قبل هذا الصندوق.

أخرياً،
قضائيّة  لرقابة  يخضع  الصندوق  هذا  أن  نقول  أن  يبقى 
ضامنة  الشأن  بهذا  واضحة  آلية  تحديد  يتّم  وبرملانية 

لحقوق املواطن اللبناين، 
عىس أن يكون هذا الحّل قد شّكل فجوة صغرية يف جدار

الظالم الذي يلّف لبنان.
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CRYPTO-CURRENCIES AND ENERGY CONSUMPTION

By :  DR. ANDRE GHOLAM *

*     Consultant Informatique - PHD, CISA, CISM, CRISC, Professeur a L’USJ.

does yearly…, more than a third of what 
residential cooling in the United States uses 
up…, and more than seven times as much 
electricity as all of Google’s global operations.

So why is it so energy intensive?
For a long time, money has been thought of 
as something you can hold in your hand — 
say, a dollar bill. Currencies like these seem 
like such a simple, brilliant idea. A govern-
ment prints some paper and guarantees its 
value. Then we swap it amongst ourselves for 
cars, candy bars and tube socks. We can give 
it to whomever we want, or even destroy it.

On the internet, things can get more com-
plicated. Traditional kinds of money, created 
by governments, are not entirely free to be 
used any way you wish. Banks, credit-card 
networks and other middlemen can exer-
cise control over who can use their financial 
networks and what they can be used for — 
to prevent money laundering and other 
nefarious activities. But that could also 
mean that if you transfer a big amount 
of money to someone, your bank will re-
port it to the government even if the 
transfer is completely on the up-and-up.

So a group of free thinkers — or anarchists, 
depending on whom you ask — started to 
wonder: What if there was a way to remove 
controls like these?

In 2008, an unknown person or persons
using the name Satoshi Nakamoto published 
a proposal to create a cash-like electronic 
payment system that would do exactly that: 

Bitcoin Uses More Electricity Than Many 
Countries. How Is That Possible?

In 2009, you could mine one Bitcoin using 
a simple setup in your living room. Amount 
of household electricity required to mine 
one coin: a few seconds’ worth. Bitcoin’s val-
ue: basically nothing.
Today, you would need a room full of spe-
cialized machines, each costing thousands 
of dollars. Amount of household electricity 
required: 9 years’ worth. Put in terms of a 
typical home electricity bill: about $12,500. 
Value of one Bitcoin today: about $40,000.

Cryptocurrencies have emerged as one of the 
most captivating, yet head-scratching, invest-
ments in the world. They soar in value. They 
crash. They will change the world, their fans 
claim, by displacing traditional currencies 
like the dollar, rupee or ruble. 

And in the process of simply existing, crypto-
currencies like Bitcoin, one of the most pop-
ular, use astonishing amounts of electricity.

The process of creating Bitcoin to spend or 
trade consumes around 91 terawatt-hours of 
electricity annually, more than is used by Fin-
land, a nation of about 5.5 million.

That usage, which is close to half-a-percent 
of all the electricity consumed in the world, 
has increased about tenfold in just the past 
five years.

The Bitcoin network uses about the same 
amount of electricity as Washington State 
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the process by which the seller can be assured 
that the Bitcoins he or she is receiving are 
real.
This gets to the very heart of the whole Bit-
coin bookkeeping system: the maintenance 
of the vast Bitcoin public ledger. And this is 
where much of the electrical energy gets con-
sumed.

2. A global guessing game begins
All around the world, companies and indi-
viduals known as Bitcoin miners are compet-
ing to be the ones to validate transactions and 
enter them into the public ledger of all Bit-
coin transactions. They basically play a guess-
ing game, using powerful, and power-hungry, 
computers to try to beat out others. Because 
if they are successful, they are rewarded with 
newly created Bitcoin, which is worth a lot of 
money.
This competition for newly created Bitcoin is 
called “mining.”
The more computers you have, the more cal-
culating power you have. So, you can have 
many computers making many, many guess-
ing every second.
The Bitcoin network is designed to make the 
calculation game more and more difficult 
as more miners participate, further putting 
a premium on speedy, power-hungry com-
puters. Specifically, it is designed so that it 
always takes an average of 10 minutes for 
someone to win a round. If more people join 
the mining and start guessing, the mining is 
recalibrated to make it harder. That is why 
Bitcoin miners now have warehouses packed 
with powerful computers, racing at top speed 
to guess big numbers and using tremendous 
quantities of energy in the process.

3.  The winner reaps hundreds of thousands 
of dollars in new Bitcoin.

The winner of the calculation validates a 
standard “block” of Bitcoin transactions, and 
is rewarded for doing so with 6.25 newly 
minted Bitcoins, each worth about $40,000. 

Cut out the middlemen. That is the origin of 
Bitcoin.

Bitcoin users would not have to trust a third 
party — a bank, a government or whatever — 
Nakamoto said, because transactions would 
be managed by a decentralized network of 
Bitcoin users. In other words, no single per-
son or entity could control it. All Bitcoin 
transactions would be openly accounted for 
in a public ledger that anyone could exam-
ine, and new Bitcoins would be created as a 
reward to participants for helping to manage 
this vast, sprawling, computerized ledger. But 
the ultimate supply of Bitcoins would be lim-
ited. The idea was that growing demand over 
time would give Bitcoins their value.

This concept took a while to catch on. But to-
day, a single Bitcoin is worth about $40,000, 
though that could vary wildly by the time 
you read this, and no one can stop you from 
sending it to whomever you like. Of course, 
if someone is caught buying illegal drugs or 
orchestrating ransomware attacks, two of the 
many unsavory uses for which cryptocurren-
cy has proved attractive, they would still be 
subject to the law of the land.

However, as it happens, managing a digital 
currency of that value with no central au-
thority takes a whole lot of computing power.

1.  It starts with a transaction
Let’s say you want to buy something and pay 
with Bitcoin. The first part is quick and easy: 
You would open an account with a Bitcoin 
exchange like Coinbase, which lets you pur-
chase Bitcoin with dollars.
You now have a “digital wallet” with some 
Bitcoin in it. To spend it, you simply send 
Bitcoin into the digital wallet of the person 
you are buying something from. Easy as that.
But that transaction, or really any exchange 
of Bitcoin, must first be validated by the Bit-
coin network. In the simplest terms, this is 

ملفات خاصة
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day rather than $50,000 every 10 years, for 
example.

Mining happens all over the world, often 
wherever there is an abundance of cheap 
energy. For years, much of the Bitcoin min-
ing has been in China, although recently, 
the country has started cracking down. Re-
searchers at the University of Cambridge 
who have been tracking Bitcoin mining said 
recently that China’s share of global Bitcoin 
mining had fallen to 46 percent in April from 
75 percent in late 2019. Meanwhile, the Unit-
ed States’ share of mining grew to 16 percent 
from 4 percent during the same period.

Bitcoin mining means more than just emis-
sions. Hardware piles up, too. Everyone wants 
the newest, fastest machinery, which causes 
high turnover and a new e-waste problem. 
Alex de Vries, a Paris-based economist, es-
timates that every year and a half or so, the 
computational power of mining hardware 
doubles, making older machines obsolete. 
According to his calculations, at the start 
of 2021, Bitcoin alone was generating more 
e-waste than many midsize countries.

“Bitcoin miners are completely ignoring this 
issue, because they don’t have a solution,” 
said Mr. de Vries. “These machines are just 
dumped.”

Could it be greener?
What if Bitcoin could be mined using more 
sources of renewable energy, like wind, solar 
or hydropower?
It is tricky to figure out exactly how much 
of Bitcoin mining is powered by renewables 
because of the very nature of Bitcoin: a de-
centralized currency whose miners are large-
ly anonymous.

Globally, estimates of Bitcoin’s use of renew-
ables range from about 40 percent to almost 

So you can see why people might flock into 
mining.

Why such a complicated and expensive 
guessing game? That’s because simply record-
ing the transactions in the ledger would be 
trivially easy. So the challenge is to ensure 
that only “trustworthy” computers do so.

A bad actor could wreak havoc on the sys-
tem, stopping legitimate transfers or scam-
ming people with fake Bitcoin transactions. 
But the way Bitcoin is designed means that a 
bad actor would need to win the majority of 
the guessing games to have majority power 
over the network, which would require a lot 
of money and a lot of electricity.

In Nakamoto’s system, it would make more 
economic sense for a hacker to spend the re-
sources on mining Bitcoin and collecting the 
rewards, rather than on attacking the system 
itself.
This is how Bitcoin mining turns electricity 
into security. It is also why the system wastes 
energy by design.

Bitcoin’s growing energy appetite
In the early days of Bitcoin, when it was 
less popular and worth little, anyone with a 
computer could easily mine at home. Not so 
much anymore.
Today you need highly specialized machines, 
a lot of money, a big space and enough cool-
ing power to keep the constantly running 
hardware from overheating. That is why min-
ing now happens in giant data centers owned 
by companies or groups of people.

In fact, operations have consolidated so 
much that now, only seven mining groups 
own nearly 80 percent of all computing pow-
er on the network. The aim behind “pooling” 
computing power like this is to distribute in-
come more evenly so participants get $10 per 
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edly moving to coal-rich Kazakhstan and the 
cheap-but-troubled Texas electric grid.
For the foreseeable future, Bitcoin’s energy 
consumption is likely to remain volatile for 
as long as its price does.
Though Bitcoin mining might not involve 
pickaxes and hard hats, it’s not a purely dig-
ital abstraction, either: It is connected to the 
physical world of fossil fuels, power grids 
and emissions, and to the climate crisis we 
are in today. What was imagined as a for-
ward-thinking digital currency has already 
had real-world ramifications, and those con-
tinue to mount.

Example of Argentina : Crypto Miners 
Threaten Frail Energy Grid at the End of the 
World
Crypto mining is expected to consume close 
to a quarter of all electricity supply in the 
Tierra del Fuego province.
Argentina’s crypto frenzy is putting the ener-
gy grid of a small province in Patagonia near 
a breaking point as miners take advantage of 
generous electricity subsidies to mint Bitcoin.
Crypto mining is expected to consume close 
to a quarter of all electricity supply in the 
Tierra del Fuego province, which includes 
the world’s southernmost city Ushuaia, in the 
next few months until October, according to 
a report by Argentina’s state-run electricity 
wholesaler Cammesa.

Local officials warn that crypto mining, to-
gether with an already feeble energy infra-
structure, is putting their energy grid at the 
risk of collapse. The province’s energy secre-
tary, Moises Solorza, told Argentine news-
paper Clarin that the province’s main cities 
including the capital Ushuaia “are at their 
limit.”

Argentina is among the world’s top 10 coun-
tries with the highest adoption of crypto-
currencies, according to specialized website 

75 percent. But in general, experts say, us-
ing renewable energy to power Bitcoin min-
ing means it will not be available to power a 
home, a factory or an electric car.

A handful of miners are starting to experi-
ment with harnessing excess natural gas from 
oil and gas drilling sites, but examples like 
that are still sparse and difficult to quanti-
fy. Plus, that practice could eventually spur 
more drilling. Miners have also claimed to 
tap the surplus hydropower generated during 
the rainy season in places like southwest Chi-
na. But if those miners operate through the 
dry season, they would primarily be drawing 
on fossil fuels.
“As far as we can tell, it’s mostly baseload fos-
sil fuels that are still being used, but that var-
ies seasonally, as well as country to country,” 
said Benjamin A. Jones, an assistant professor 
in economics at the University of New Mexi-
co, whose research involves the environmen-
tal impact of cryptomining. “That’s why you 
get these wildly different estimates,” he said.

Could the way Bitcoin works be rewritten to 
use less energy? Some other minor crypto-
currencies have promoted an alternate book-
keeping system, where processing transac-
tions is won not through computational labor 
but by proving ownership of enough coins. 
This would be more efficient. But it hasn’t 
been proven at scale, and isn’t likely to take 
hold with Bitcoin because, among other rea-
sons, Bitcoin stakeholders have a powerful fi-
nancial incentive not to change, since they’ve 
already invested so much in mining.

Some governments are as wary of Bitcoin as 
environmentalists are. If they were to limit 
mining, that could theoretically reduce the 
energy strain. But remember, this is a net-
work designed to exist without middlemen. 
Places like China are already creating restric-
tions around mining, but miners are report-
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gy consumption for years, at a cost of almost 
$11 billion just in 2021, as a political strategy 
to gather popular support. Yet the increasing 
cost to the country’s fiscal position has led 
the administration of President Alberto Fer-
nandez to agree to reduce subsidies as part 
of Argentina’s $44 billion agreement with the 
International Monetary Fund.

The IMF agreement, signed last month, also 
calls on the government to “discourage the 
use of crypto-currencies with a view to pre-
venting money laundering, informality and 
disintermediation.”

Source : The New York Times and DataCen-
ter Knowledge

Chainalysis. Buffeted by recurring currency 
crises and inflation running above 50% annu-
ally, two-thirds of Argentines who invest in 
crypto say they do so to protect their savings 
from diminishing purchasing power, accord-
ing to a study by Buenos Aires-based Wun-
derman Thompson.

Crypto-mining firms had flocked to Tierra 
del Fuego, located closer to Antarctica than 
the country’s capital Buenos Aires, to take 
advantage of cheap energy costs and a regula-
tory environment mostly free of red tape for 
the industry. They also take advantage of low 
temperatures that help cool the crypto-min-
ing equipment.

Argentina’s government has subsidized ener-
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تعميم وسيط رقم 619
رشوطه وتطبق  صدوره  فور  القرار  بهذا  »يُعمل 

ملدة، تنتهي بتاريخ 31/5/2022،  قابلة للتجديد.« 
 13430 رقم  الوسيط  القرار  عن  نسخة  ربطاً  نودعكم 
األسايس  القرار  بتعديل  املتعلّق   27/4/2022 تاريخ  
إستثنائية  )إجراءات   16/12/2021 تاريخ   13384 رقم 
األسايس  بالتعميم  املرفق  النقدية(  للسحوبات 

رقم 161.
قرار وسيط رقم 13430

تعديل القرار األسايس رقم 13384 تاريخ 16/12/2021

إن حاكم مرصف لبنان،
70 املادتني  سيّام  والتسليف،  النقد  قانون  عىل  بناًء 

و 174 منه،
وبناًء عىل القرار األسايس رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 
النقدية، للسحوبات  إستثنائية  بإجراءات  املتعلّق 

لبنان ملرصف  املركزي  املجلس  قرار  عىل  وبناًء 
املتّخذ يف جلسته املنعقدة بتاريخ 27/4/2022،

ر مـا يـأتـي: يـقـرَّ
املادة األوىل: يُلغى نّص املادة الرابعة من القرار األسايس 
التايل: بالنّص  تاريخ 16/12/2021 ويُستبدل  رقم 13384 
رشوطه وتطبق  صدوره  فور  القرار  بهذا  »يُعمل 

ملدة، تنتهي بتاريخ 31/5/2022،  قابلة للتجديد.« 

املادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة: يُنرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية. 

بريوت، يف 27 نيسان 2022    
            حاكم مرصف لبنان
        رياض توفيق سالمه

 خالصة التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان
خالل شهر نيسان 2022
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       مؤشر مدراء المشتريات  إلى أعلى مستوى في 
نيسان 2022

إىل   BLOM PMI للبنان  املشرتيات  مدراء  مؤرّش  ارتفع 
نيسان 2022. خالل  أحد عرش شهراً  له يف  أعىل مستوى 
بنك  يف  البحوث  محلَّل  قال  املؤرش،  نتائج  عىل  وتعليقاً 
قيمة  إنخفاض  : ميثّل  باف  لبنان واملهجر لألعامل سامي 
أي  تسجيل  لعدم  الرئيسية  األسباب  أحد  اللبنانية  اللرية 
وذلك  املشرتيات  مدراء  مؤرش  قراءة  يف  ملحوظ  ن  تحسُّ
تآكل  إىل  يؤّدي  الوطنية  العملة  قيمة  إنخفاض  ألنَّ 
عىل  سلباً  ويؤثر  اللبناين  للشعب  الرشائية  القدرة 
مؤرش ارتفع  التحديد،  وجه  وعىل  املحيل.  الطلب 
 47,9 إىل  آذار  يف  نقطة   47,4 من  ضئيلة  بدرجة    PMI
ذلك  يشري  ال  حيث   ،2022 العام  من  نيسان  نقطة 
عام. بوّجه  اللبناين  اإلقتصاد  يف  ن  تحسُّ أي  إىل  اإلرتفاع 

إنخفاضاً  اإلنتاج  مؤرش  َشِهَد  ذلك،  رغم  وعىل  وأضاف: 
طفيفاً يف شهر نيسان مقارنًة بشهر آذار من العام 2022 
اللبنانية  وقد يُعزى ذلك إىل اإلعالن عن توصل الحكومة 
النقد  مع صندوق  الخرباء  مستوى  عىل  مبديئ  إتفاق  إىل 
قُبيل  ذلك  كل   .2022 نيسان  شهر  بداية  يف  الدويل 
اإلنتخابات  مثل:  لبنان،  ينتظرها  التي  املهمة  األحداث 
التي  اإلصالح  وخطط   2022 أيار   15 يف  املقررة  الربملانية 
قد تنفذها حكومة نجيب ميقايت قُبيل إجراء اإلنتخابات. 
ستشهد  حيث  حاسمة  أهمية  القادمة  األشهر  وتكتسب 
أحداث ستؤثر عىل عملية تعايف اإلقتصاد اللبناين، وخاصة: 
الربملانية  اإلنتخابات  عن  الناتجة  السياسية  التأثريات 
انتظاره. طال  الذي  اإلصالح  برنامج  تنفيذ  عىل  والقدرة 
الرئيسية خالل  النتائج  أبرز  ييل،  ما  ويف  اإلستبيان:  نتائج 
يف  املشرتيات  مدراء  مؤرش  ارتفاع  ”يُعزى  نيسان:  شهر 
املقام األول إىل اإلنخفاضات الطفيفة يف مؤرشات اإلنتاج 
والطلبيّات الجديدة يف بدايًة الربع الثاين من العام 2022. 
القطاع  رشكات  إنتاج  مستوى  استمرَّ  ذلك،  رغم  وعىل 
املسح األخري يف ضوء  بالرتاجع خالل فرتة  اللبناين  الخاص 
تشهدها  التي  واإلقتصادية  السياسية  التحديات  استمرار 
البالد. واعتربت بعض الرشكات املشاركة يف املسح ضعف 
اإلنتاج. مستوى  تراجع  يف  ساهم  كعامل  الطلب  ظروف 
الطلبيّات  إنخفاض  إىل  األخري  املسح  بيانات  وأشارت 
نيسان  يف  اللبناين  الخاص  القطاع  رشكات  لدى  الجديدة 
ضعف  إىل  غالباً  اإلستبيان  عىل  املجيبون  وأشار   .2022

إلنخفاض  كسبب  املحليّني  للعمالء  الرشائية  القدرة 
الجديدة  التصدير  طلبيّات  أنَّ  رغم  الجديدة  الطلبيّات 
إنخفضت كذلك خالل شهر نيسان 2022 عندما واجهت 
دوليّني عمالء  كسب  يف  صعوبات  اللبنانية  الرشكات 

جدد بسبب حالة عدم اليقني السائدة يف املنطقة“.

       الفنادق أمام خيارين: اإلقفال أو رفع األسعار !!
أصحاب  ونقيب  السياحية  النقابات  اتحاد  رئيس  ”أكد 
وما  األوكرانية،  الروسية  ”الحرب  أن  األشقر  بيار  الفنادق 
أّدت إليه من إرتفاع يف أسعار املحروقات، لها إنعكاسات 
التشغيلية  الكلفة  وعىل  الفندقي  القطاع  عىل  سلبية 
أن  إىل  مشرياً  والتنقالت“،  املأكوالت  وعىل  للقطاع 
الفندقي  القطاع  ألن  الطاقة  يف  تكمن  الكبرية  ”املشكلة 
الفنادق  أن  سيّام  ال  آخر،  قطاع  أي  من  أكرث  لها  بحاجة 
ال ميكنها اإلستغناء عن الكهرباء إذ تستهلكها 24 عىل 24 
وإذ  املياه“.  لتسخني  ايضاً  بل  لإلضاءة  فقط  ليس  ساعة، 
من   %40 تشّكل  باتت  اليوم  الطاقة  ”كلفة  أن  إىل  لفت 
الكلفة التشغيلية للفنادق“، شّدد، يف بيان، عىل أن ”هذا

الواقع سيضطر الفنادق إىل رفع األسعار أو اإلقفال“.
إقفال  تّم  األوسط  املنت  منطقة  ”يف  أنه  األشقر  وكشف 
اإلقفاالت خصوصاً  املزيد من  أكرث من 20 فندقاً، متوقّعاً 
منطقة  يف  سيام  ال  بريوت  خارج  تقع  التي  املناطق  يف 
زالتا  ما  اللتني  وفاريا  فقرا  منطقتي  بإستثناء  لبنان  جبل 
واألحد“. السبت  يومي  خصوصاً  ناشطة  حركة  تشهدان 
ما إقفالها  تعلن  مل  الفنادق  غالبية  أن  األشقر  وأوضح 
نسبة عاودت  حال  يف  فتحها  إعادة  إحتامل  إىل  يؤرش 

التشغيل  اإلرتفاع. 

المعني  الخاص  المقرر  تقرير   : لبنان  إلى  زيارة      
أوليفييه دو شوتر المدقع وحقوق اإلنسان،  بالفقر 

لبنان غارق يف واحدة من أسوأ األزمات اإلقتصادية واملالية 
يف التاريخ.  أدى تدمري العملة الوطنية والزيادات الباهظة 
يف األسعار وانهيار القطاع املرصيف إىل إفقار السكان بشكل 
عام وسط ركود سيايس طائفي. نظراً ألن معظم السكان 
بقوا  الذين  أولئك  فإن  البالد،  مغادرة  يف  اآلن  يأملون 

وتحملوا العواقب تّم دفعهم إىل حافة الهاوية.
مسؤولة  املركزي،  مرصفها  ذلك  يف  مبا  اللبنانية،  الدولة 
غري  التعميم  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  عن 
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الرضوري للسكان، التي نتجت عن هذه األزمة التي هي 
من صنع اإلنسان. كان لبنان يف فرتة ما قبل األزمة يتسم 
القمة.   عىل  الرثوة  تركيز  من  مروعة  مبستويات  بالفعل 
األثرياء؛  وتفيد  التهرب  تفضل  التي  الرضيبية  السياسات 
الرعاية  وخدمات  العام  التعليم  مزمن  بشكل  املهملة 
الصحية؛ نظام حامية اجتامعية غري مالئم ؛ وفشل قطاع

عكس  ميكن  مساره.  تغيّري  إىل  بحاجة  لبنان  الكهرباء. 
التي  القيادة  خالل  من  بالسكان  يلحق  الذي  البؤس 
صميم  يف  واملساءلة  والشفافية  اإلجتامعية  العدالة  تضع 
تقديم  عليه  وينبغي  الدويل  للمجتمع  ميكن  أعاملها. 
إذا إال  تأثري  له  يكون  لن  الدعم  هذا  ولكن  الدعم، 

تم تبني إصالحات هيكلية لوضع حد لعملية الفقر.

        التضخم تخفيف موّقت للدين
عىل  االعتامد  من  الحكومات  الدويل  النقد  حّذر صندوق 
من  الناتج  املنظور  املدى  عىل  العامة  املالية  يف  التحّسن 
تضخم أعىل. ويف منشوره ”املراقب املايل“، يقول صندوق 
النقد أن ارتفاع التضخم يف السنة السابقة قلّص االقرتاض 
حّد  عىل  الناشئة  والدول  املتقّدمة  الدول  يف  والدين 
مع  خصوصاً  مستداماً  ليس  التحّسن  هذا  أن  إال  سواء. 
عىل  الضغوط  إىل  باإلضافة  والغذاء  الطاقة  أسعار  ارتفاع 
أوكرانيا.  عىل  الرويس  الغزو  بسبب  الحكومات  موازنة 
ويواجه العديد من الدول مساحة مالية أضيق مع تعرّض 
الفائدة  معدالت  ارتفاع  وسط  للضغوط  العامة  املوازنات 

حول العامل.
العاملية بنسبة %7٫4  النقد ارتفاع األسعار  يتوقّع صندوق 
هذا العام بدالً من 3٫2% كام توقّع سابقا.ً وقد أدى هذا 
كّل  نسبة  خفض  إىل  التضخم  معدل  يف  الكبري  االرتفاع 
باملقارنة  املحيل  الناتج  إىل  كنسبة  واالقرتاض  الدين  من 
التوقّعات املوضوعة يف ترشين األول 2020 عندما مل  مع 
يتوقّع الصندوق ارتفاع األسعار العاملية من خارج املنحى 
إىل  له  املتوقّع  تجاوز  الذي  التضخم  وأّدى  الطبيعي. 
املتحدة  الواليات  يف  الناتج  إىل  الدين  نسبة  خفض 
 %4٫1 بواقع  الناشئة  الدول  ويف  مئويتنَْي  نقطتنَْي  بواقع 
مقابل  ثابتة  املقرتضة  األموال  حجم  بقاء  من  ذلك  نجم 
زيادة الناتج املحيل عند احتسابه مع ارتفاع األسعار. كام 
زاد  التضخم  ألن  املتوقّع  من  أدىن  الحكومة  اقرتاض  كان 
زيادة  من  أرسع  بشكل  الرضيبية  اإليرادات  مبارشة 
اإلنفاق العام. وبينام يشري صندوق النقد إىل أن املوازين 
 ،2022 عام  يف  األسعار  ارتفاع  من  أيضاً  ستسفيد  املالية 

أعىل  فائدة  معدالت  إىل  يؤّدي  سوف  التضخم  أن  إال 
كانت  حال  ويف  الحكومات.  دين  لخدمة  أكرب  وعبء 
دائم،  بشكل  التضخم  ارتفاع  االقتصاد  خصائص  إحدى 
سوف يرتاجع  اجتذاب السندات االسمية كأصول وكذلك 
نوع  ويضع  كبري.  حّد  إىل  الحكومية  السندات  متويل 
الحكومات  موازنات  عىل  كبرياً  ضغطاً  عاملياً  التضخم 
العيش  معايري  يهدم  والغذاء  الطاقة  أسعار  ارتفاع  ألن 
عىل  القادرة  الدول  الصندوق  ويحث  فقراً.  األكرث  لألرَُس 
األسعار،  دعم  من  بدالً  النقد  مبنحهم  فقراً  األكرث  دعم 
التي  السلع  استهالك  عن  التوقّف  باملستهلكني  يدفع  ما 

باتت أسعارها أغىل.

        السعودية  تحقق  أسرع نمو  منذ  2011  بنسبة 
% 6٫3

يتسارع  أن  أجرته،  استطالع  يف  ”رويرتز“  وكالة  توقعت 
هذا  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  االقتصادي  النمو 
أّن  مبيّنة  العام إىل وترية مل يشهدها يف آخر 10 سنوات. 
ارتفاع التضخم وتباطؤ االقتصاد العاملي هام أكرب املخاطر.
رفع  املنطقة،  يف  اقتصاد  أكرب  للسعودية،  وبالنسبة 
أصل  من   17 أو  االستطالع،  املشاركني يف  من   %80 حوايل 
السابق  االستطالع  مع  مقارنًة  توقعاتهم  مشاركاً،   22
املستطلعني  بحسب  املتوقع  من  حيث  الثاين.  كانون  يف 
 %5٫7 من  ارتفاعاً   2022 عام   %6٫3 عند  النمو  يكون  أن 
تراجع يعقبه  ما  وهو  أشهر،  ثالثة  قبل  متوقعاً   كان  
فسيكون  ذلك،  حدث  وإذا  املقبل.  العام     %3٫2 إىل 
بلغ عندما   2011 منذ  األرسع  هو   2022 يف  النمو 

متوسط سعر النفط حوايل 111 دوالراً للربميل.
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ويف   ،6٫4% الكويت  يف  النمو  سيبلغ  ”رويرتز“  ووفق 
نحو 10 سنوات. وجاء  األرسع يف  ليكون  اإلمارات 5٫6%، 
نحو  عند  والبحرين  عامن  وسلطنة  لقطر  املتوقع  النمو 

%4، ليكون األرسع منذ عدة سنوات.
الفرتة من 12  أجرته ”رويرتز“ يف  الذي  االستطالع  وتوقع 
إىل 22 أبريل، أن يبلغ متوسط النمو اإلجاميل القتصادات 
العام،  هذا   5٫9% الستة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

وهي أرسع وترية منذ 2012.

         ارتفاع أسعار النفط ومعدل التضخم في منطقة
اليورو

بنسبة  األورو  منطقة  يف  االستهالك  أسعار  ارتفعت 
الضغوط  زاد  ما  أساس سنوي،  آذار 2022 عىل  %7,5 يف 
السياسة يف  للتشّدد  األورويب  املركزي  املرصف  عىل 

النقدية االستيعابية بوترية أرسع مام هو مخطّط له.
الطاقة  أسعار  ارتفاع  التضخم  زيادة  وراء  العوامل  أبرز 
ضارباً  أوكرانيا  عىل  روسيا  غزو  بعد  تفاقم  الذي  والغذاء 
ارتفاع  وتجاوز  أخرى.  وسلعاً  والغاز  النفط  إمدادات 
التضخم يف آذار نسبة ارتفاعه يف شباط املايض )5,9%+(
وكذلك متوسط معدل الزيادة الذي  توقّعه االقتصاديّون

.)+6,6%(
كبري  حّد  إىل  تجاوز  الذي  التضخم  يف  الكبري  واالرتفاع 
األورويب،  املركزي  املرصف  يضعه  الذي   )2%( الهدف 
القيّمني يف املرصف إىل طلب السعي لخفض  دفع ببعض 
ورفع  األصول  مشرتيات  برنامج  وقف  خالل  من  الطلب 
معدالت الفائدة للمرة األوىل منذ أكرث من عرش سنوات. 

معدالت  املركزي  املرصف  يرفع  أن  املستثمرون  يتوقّع 
ما   ،2022 نهاية  قبل  أساس  نقطة   0,63 بواقع  الفائدة 
وذلك  إيجايب،  إىل  لديه  األسايس  الودائع  معدل  يحّول 

للمرة األوىل منذ عام 2014، من %0,5- حالياً.
املركزي  املرصف  يف  السياسة  واضعي  بعض  ويتخّوف 
يف  أوروبا  أوكرانيا  يف  الحرب  تغرق  أن  من  األورويب 
يف  الحاّد  االرتفاع  سيقيض  وقت  يف  العام،  هذا  الركود 
بعدما  املستهلكني  لطلب  عودة  أي  عىل  املعيشة  كلفة 
يف  انقسام  مثّة  كورونا.  بسبب  القيود  عن  التخيّل  تّم 
كانت أن  بعد  األورويب.  املركزي  املرصف  يف  االتّجاَهنْي 

النيّة بالتخيّل عن السياسة الطارئة والخروج من املعدالت 
تداعيات  من  التخّوف  استدعى  العام،  هذا  السلبية 
إىل  الزيادة  تأخري  القصري،  املدى  يف  النمو  عىل  الحرب 
كانون  األول املقبل. وفيام يتوقّع بعض صانعي السياسة
مرة الفائدة  رفع  إىل  املركزي  املرصف  لجوء  النقدية 

واحدة، يتوقّع البعض اآلخر  رفعها مرّتني.
 وقد أعلن املرصف املركزي األورويب فقط عن وقف برنامج 
بنك  من  كّل  بارش  حني  يف  أيلول،  يف  األصول  مشرتيات 
الفائدة هذا  انكلرتا رفع  األمرييك وبنك  الفدرايل  االحتياط 
العام. ففي أوروبا تناقض بني أزمة الطاقة وما ينتج عنها 
من ارتفاع األسعار، من جهة، وضعف الثقة مع انخفاض 
الدخل الحقيقي جراء ارتفاع أسعار الطاقة، من جهة أخرى. 
يف آذار 2022، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة %44,7 عىل 
أساس سنوي. حتى أن التضخم الذي يستثني األسعار األكرث 
تقلّباً )الطاقة، والغذاء، والكحول والدخان( ارتفع من 2,7% 
يف شباط إىل %3 يف آذار يف إشارة إىل اتّساع زيادة األسعار. 
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      “االسكان”: قروض للشقق والطاقة الشمسية 
على الطاولة

اإلسكان  ملرصف  العام  املدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  أعلن 
وأخرى  مستحدثة  قدمية  مشاريع  عن  حبيب  أنطوان 
جديدة ستطرح عىل طاولة مجلس إدارة املرصف يف األيام 
شقة  رشاء  يف  للراغبني  مسكن  تأمني  شأنها  من  املقبلة، 
قروض  تأمني  إىل  وصوال  قديم…  منزل  تأهيل  إعادة  أو 

ميرسة لرشاء ”صحون الطاقة الشمسية“.
ولفت حبيب يف ترصيح إىل أن ”رأسامل مرصف اإلسكان 
اليوم 150 مليار لرية“، مؤكدا أن ”القروض مخصصة لذوي 
الدخل املتوسط واملحدود، فسياسة مرصف اإلسكان اليوم 
ال تتوجه إىل الطبقة امليسورة كونها قادرة عىل االستدانة 
إذا  بالقول:  ذلك  وعزا  غريها“،  أو  التجارية  املصارف  من 
استطعنا تأمني مسكن للشباب اللبناين وأي نوع من القرض 
السكني له، فبذلك ننعه من هجرة لبنان والبقاء يف أرضه…

إن هدفنا وطني بحت وهو الحد من هجرة شبابنا“.
وضعناها،  التي  السكنية  القروض  ”سياسة  أن  إىل  وأشار 
”املبلغ  أن  البناء“، موضحا  أو  الرتميم والرشاء  موزعة بني 
املرصود لقروض الرشاء والبناء يصل إىل مليار لرية مبا يوازي 
تقريباً 50 ألف دوالر تسدد عىل مدى 30 سنة بفائد %6 
القروض  أن  علامً   ،%5 لتصبح  املرصف  من   %1 دعم  مع 
مخّصصة فقط للرشاء أو الرتميم يف قرى الريف واملناطق 
وليس للعاصمة وضواحيها، عىل أن يسدد املقرتض دفعة 
يشرتط  ما  القرض،  قيمة  من   %20 أو   10 تساوي  مسبقة 
راتبه  مجموع  أو  لرية،  مليون   15 عن  راتبه  يقل  أال  أن 
القسط بذلك  فيوازي  الكفيل…  أو  زوجته  راتب  مع 
الشهري ثلث راتب املقرتِض أو راتبه زائدا راتب زوجته“.

أو  املسكن  لرتميم  يرصد  حبيب:  قال  الرتميم،  وعن 
سنوات  10 عىل  مقسطة  لرية  مليون   400 تحسينه 

بفائدة 5% مدعومة، وفق الرشوط املذكورة.
أشار  املرصف  قروض  لتمويل  الخارجي  املصدر  وعن 
واإلقتصادية  اإلجتامعية  للتنمية  العريب  ”القرض  إىل 
دينار  مليون   50 والبالغ  الكويتي،  بالقرض  يعرف  مبا 
وافق  أمرييك،  دوالر  مليون   165 يعادل  ما  كويتي 
وأثار  الكويتي،  الوزراء  ومجلس  النواب  مجلس  عليه 
موضوع الجرس  نبيل  واإلعامر  اإلناء  مجلس  رئيس 

القرض خالل زيارة يقوم بها حالياً إىل الكويت“.

العربية  العالقات  جمدت  السياسية  “الظروف  كام 
وجه  ميقايت  نجيب  الحكومة  رئيس  لكن  لبنان،  مع 
األخرية، الفرتة  يف  العريب  الخليج  دول  إىل  رسالة  مشكوراً 

ما انعكس إيجاباً عىل عودة العالقات املشرتكة“.
 430 تبلع  للمرصف  خاصة  أموال  أيضا  ”هناك  أضاف: 
مليار لرية سيبدأ املرصف باستخدامها يف عملية اإلقراض… 
وهناك اتصاالت مع منظمة األمم التحدة لشؤون السكن 
عىل  كذلك  منفتحون  نحن  مشرتكة…  ملشاريع  ميهد  ما 
القروض،  لتمويل  األوروبية  والصناديق  الدولية  املنظامت 
العربية وحدها. بالصناديق  التمويل  وعدم حرص مصادر 
وكشف حبيب عن ”مرشوع جديد يتعلق بإعطاء قروض 
الشمسية“  الطاقة  ”صحون  لرشاء  اإلسكان  مرصف  من 
مليون   100 يوازي  مبا  األوروبية،  املؤسسات  من  بدعم 
تساعد أمل  بارقة  تضفي  خطوة  وهي  تقريبا  لرية 

املواطنني عىل مواجهة الظروف املعيشية الصعبة“.

نقدية  ورقة  التداول  في  وضع  لبنان  مصرف     
جديدة من فئة الـ 5000 ليرة 

أصدر مرصف لبنان إعالماً للجمهور بأنه سيضع يف التداول 
ورقة نقدية جديدة من فئة الـ /5000/ ل.ل.)خمسة آالف 
لرية( موقّعة من حاكم مرصف لبنان االستاذ رياض سالمة
والنائب االول لحاكم مرصف لبنان الدكتور وسيم منصوري.

إن مواصفات الورقة النقدية الجديدة هي التالية:
النقدية الورقة  اصدار  تاريخ  ان  االصدار:  1-  تاريخ 

    الجديدة هو 1 نيسان 2021.
ذات هو  الجديدة  النقدية  الورقة  قياس  ان  2-  القياس: 

    قياس الورقة النقدية املتداولة حاليا من الفئة عينها.
ذات هو  الجديدة  النقدية  الورقة  لون  ان  3-  اللون: 

    لون الورقة النقدية املتداولة حالياً من الفئة عينها.
4- سامت االمان: ان سامت األمان البرصية املوجودة عىل 
الورقة النقدية الجديدة هي ذاتها املوجودة عىل الورقة 
الفئة عينها، بإستثناء خيط  النقدية املتداولة حالياً من 
االمان الذي تّم تطويره بحيث أصبح رمادي اللون ويحتوي
   عىل رسوم هندسية تتحرك عند تحريك الورقة عمودياً.

جانب  اىل  التداول  يف  الجديدة  النقدية  األوراق  توضع 
األوراق املتداولة حالياً من الفئة ذاتها“.
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      هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان طلبت من 
الى أعادوا  الذين  العمالء  أسماء  تسليم  المصارف 

حساباتهم النسبة المطلوبة من االموال بالخارج
انها  لبنان،  مرصف  يف  الخاصة  التحقيق  هيئة  أعلنت 
من  يُطلب  قراراً  واتخذت   ،2022 آذار   3 يف  عقدت 
لوائح  الهيئة  تسلم  أن  لبنان  يف  العاملة  املصارف  جميع 
العمالء  من   PEP فئة  من  التزم  من  أسامء  تتضمن 
التعميم 154 وأعاد اىل حساباته املرصفية يف لبنان النسبة
املطلوبة من األموال يف الخارج بحسب التعميم املذكور.

عىل أن يتّم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسامء املمتنعني 
آذار  نهاية شهر  أقصاها  فرتة  التعميم 154 يف  التزام  عن 
متت  التي  النقدية  اإليداعات  أيضاً  يشمل  وهذا   ،2022
شهر نهاية  ولغاية   2017 متوز  من  املمتدة  الفرتة  يف 

 .PEP  ًكانون االول 2020 اذا كان املستفيد مصنفا
للعمالء   KYC بيانات بتحديث  قراراً  الهيئة  اتّخذت  وقد 
املعرضني سياسياً )PEP( يف 3 آذار 2022 ، وعىل املصارف إبالغ
هيئة التحقيق إذا كانت هناك شكوك تستوجب اإلبالغ عنها“.
من  ”ستطلب  أنها  اىل  الخاصة  التحقيق  هيئة  ولفتت 
اإلمتثال  وحدات  موظفني  تدريب  مختصة  مؤّسسات 
لدى املصارف اللبنانية، مع تأكيد رضورة تعاون املصارف 

ومشاركتها يف الدورات التدريبية“.

وأكدت هيئة التحقيق الخاصة اآليت:
الفساد  جرمية  ان  وبإعتبار   ،2019 العام  مطلع  يف  “أوالً: 
املصارف  الخاصة  التحقيق  مرتفعة األخطار، زودت هيئة 
العاملة يف لبنان مؤرشات صادرة عن مجموعة ”اغمونت“ 
ميكن اإلستدالل بها لتحديد العمليات التي قد تنطوي عىل 
عائدات غري مرشوعة متأتية عن الفساد، ويف العام 2021، 
اصدرت هيئة التحقيق الخاصة وثيقة ارشادية عن مؤرشات 
الفساد نرشتها عىل موقعها االلكرتوين وزودتها للمصارف.

 
للمعايري  املستوفية  لبنان  مرصف  تعاميم  عىل  بناًء  ثانياً: 
املطلوبة عاملياً، واملتعلّقة بتطبيق املصارف إلجراءات العناية 
ناذج  وتعبئة  األخطار  بحسب  واملعّززة  العادية  الواجبة 
معرفة العمالء وتحديد صاحب الحق اإلقتصادي، تّم الطلب 
من املصارف تحديث ناذج معرفة العمالء وتحديد صاحب 
الحق اإلقتصادي الفعيل ومراجعة مدى إتّساق املعلومات 

ذة، باإلستناد اىل املقاربة املبنية  املحدثة مع العمليات املنفَّ
عىل األخطار، واإلبالغ بنتيجة هذه املراجعة عن أي شكوك 
لديهم وفقاً للقانون رقم 2015/44، وال سيّام جرائم الفساد.

مؤرشات  لتحديث  تعميامً  لبنان  مرصف  سيصدر  ثالثاً: 
اتّخاذها  املصارف  عىل  إضافية  إجراءات  وتحديد  الفساد 
بالنسبة اىل العمالء املعرضني سياسياً والذين يحوزون صفة 
املوظف العمومي، وفقاً للتعريف املعطى مبوجب الفقرة 1 
من املادة 1 من القانون رقم 189 تاريخ 2020/10/19، ومن 
شأن هذا التعميم ان يعطى دفعاً للمصارف يف تحديد وإبالغ 
عن اإلشتباه يف العمليات املرتبطة بالفساد يف القطاع العام.

رابعاً: بعد صدور القانون رقم 175 ملكافحة الفساد والقانون 
رقم 189 للترصيح عن الذمة املالية يف العام 2020 والقانون 
رقم 214 إلسعادة األموال املتأتية من الفساد يف العام 2021، 
صدر يف 2022/1/24 مرسوم تأليف الهيئة الوطنية ملكافحة 
لبنان  مرصف  يرّحب  اإلطار،  هذا  ويف  وتعيينها.  الفساد 
وهيئة التحقيق الخاصة بهذا األمر ويتطلّعان اىل التعاون 
معها يف اطار القانون رقم 175 وتحديداً املادتني 19 و20 
منه اللتني وضعتا اإلطار العميل للتعاون ملكافحة الفساد.

املايل ملنطقة الرشق  العمل  خامساً: تقوم حالياً مجموعة 
األوسط وشامل أفريقيا  )MENAFATF( بتقويم منظومة 
والتي  لبنان،  يف  االرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة 
املعنية  الجهات  كل  عمل  وآليات  فاعلية  تقويم  تشمل 
والرقابية وجهات  التنظيمية  الجهات  ومنها  الدولة  ضمن 
والجهات  الخ...(  جامرك،  أمن،  )قوى  القانون  انقاذ 
العديل،  والقضاء  اإلدعاء،  )جهات  املختّصة  القضائية 
عمل  تقويم  عن  فضالً  الدويل(،  القضايئ  التعاون  ومدى 
الجهات املرشفة عىل الجمعيات غري الهادفة اىل الربح يف 
التجاري(،  )السجل  املعنوينّي  واألشخاص  الداخلية،  وزارة 
مبن  املايل،  وغري  املايل  الخاص  القطاع  مؤّسسات  وتقويم 
واملحامون،  املجازون  واملحاسبون  العدل  كتاب  فيهم 
معايري  يف  محّددة  أخرى  تفصيلية  أمور  اىل  باإلضافة 
بنتيجة  وستصدر   ،)FATF( املايل  العمل  مجموعة 
ما لبنان  ليتخذ  عمل  وخطة  توصيات  التقويم  هذا 

يلزم، بالتعاون مع الجهات املختّصة، لتنفيذها“.
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للصندوق  االطارية  التفاهم  مذكرة  توقيع    
بخاري:  اللبناني  الشعب  لدعم  السعودي-الفرنسي 
غريو:  الطوائف  بين  تمييز  دون  من  واجباتنا  نؤدي 

توفر الدعم الربعة مشاريع
بخاري، حفل  وليد  السعودية  العربية  اململكة  أقام سفري 
 - السعودي  )الصندوق  االطارية  التفاهم  مذكرة  توقيع 
 - ”كامبينسيك  فندق  يف  اللبناين(  الشعب  لدعم  الفرنيس 
سمرالند“ بريوت، يف حضور الرئيس فؤاد السنيورة، سفرية 
فرنسا آن غريو، النائب فؤاد مخزوين، رئيس غرفة التجارة 
املستقيل  النائب  شقري،  محمد  لبنان  وجبل  بريوت  يف 
مرص،  االمريكية،  املتحدة  الواليات  سفراء  معوض،  ميشال 
مالك  املفتي  كازاخستان،  أندونيسيا،  عامن،  سلطنة 
شارل  واإلجتامعي  اإلقتصادي  املجلس  رئيس  الشعار، 
الصيادلة  نقيب  رشف،  أبو  رشف  االطباء  نقيب  عربيد، 
اصحاب  نقيب  الحلو،  مارون  املقاولني  نقيب  سلوم،  جو 
نقوال  بريوت  تجار  جمعية  رئيس  االشقر،  بيار  الفنادق 
دبويس،  توفيق  والشامل  طرابلس  غرفة  رئيس  شامس، 
والديبلوماسية السياسية  الشخصيات  من  كبري  وعدد 

واإلقتصادية واالكادميية واإلجتامعية واإلعالمية.
فيها  رحب  شهوان،  فادي  لالعالمي  بكلمة  الحفل  استهل 
فيها  تؤكّد  التي  املناسبة  ”أهمية  اىل  وأشار  بالحضور 

اململكة عدم تخليها عن لبنان“.
وبعد التوقيع عىل مذكّرة التفاهم اإلطارية من مدير ادارة 
الدورسي  سعيد  بن  مبارك  سلامن  امللك  مركز  يف  الفروع 
غريو،  آن  فرنسا  السفرية  الفرنسية  الخارجية  وزارة  وعن 
بيار. جان  ايف  لبنان  يف  الفرنسية  التنمية  وكالة  مدير 
الرشاكة  :“هذه  فيها  قال  بخاري  للسفري  كلمة  وكانت 
بأعىل  لبنان  يف  واإلغايث  اإلنساين  العمل  دعم  اىل  تهدف 
دعم  اىل  التمويل  يهدف  حيث  الشفافية،  من  معيار 
والتعليم،  والصحة  الغذايئ،  األمن  هي:  رئيسية،  قطاعات 

والطاقة واملياه، واألمن الداخيل“. 
وقال: ”نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون متييز بني طائفة 
مفعمة متميزة  جهوداً  السعودية  كرّست  حيث  وأخرى، 

بالعطاء والروح اإلنسانية التي تقدر قيمة اإلنسان“.
وأشار إىل أن ”السعودية نفذت كثرياً من املشاريع اإلنسانية 
للدعم  وتواصالً  استمراراً  يأيت  الدعم  هذا  وأن  لبنان،  يف 
خالل العقود املاضية، حيث حرصت اململكة مع رشكائها 
عىل دعم كل ما يخّفف املعاناة اإلنسانية عن املحتاجني“.

ألقت السفرية غريو كلمة قالت فيها: ” نحتفل بالرشاكة مع 
اململكة العربية السعودية، من أجل تقديم مساعدة مبارشة 
وملموسة اىل الشعب اللبناين، يف املجاالت املالية واإلجتامعية 
واإلنسانية. والغذائية  والصحية  واملعيشية  واإلقتصادية 
السعودية  واململكة  فرنسا  بني  ستوقع  الرشاكة  وهذه 
اللبناين،  للشعب  رسيعاً  االنسانية  املشاريع  دعم  بهدف 
من  بها  القرار  أخذ  وقد  واضحة  ستكون  املساعدة  هذه 
هذه  سلامن،  السعودي  وامللك  ماكرون  الفرنيس  الرئيس 
الرشاكة تحمل عناوين التضامن والثقة بني فرنسا واململكة

وتعرب عن عمق الروابط بني هذين البلدين ولبنان“.
كل  والرياض عىل  باريس  أنجزته  كثرياً  ”عمال  ان  وأكدت 
مستوى  عىل  الخارجية  وزارة  مستوى  عىل  املستويات، 
بني  الخرباء،  من  والعديد  الجمهورية  رئاسة  مستشاري 
لألعامل  سلامن  امللك  ومركز  الفرنسية  التنمية  وكالة 
املساعدة  تقديم  عىل  ستقوم  الرشاكة  وهذه  االنسانية. 
للقطاعات  األولوية  وبحسب  محّدد  وبشكل  املبارشة 
الهيئات  مع  بالتنسيق  الطارئة،  والحاجات  األساسية 
جمعيات  من  مستفيدين  األورويب،  واالتحاد  األممية 
ميدانيا. تعمل  التي  وغريها  الفرنسية  املدين  املجتمع 
مساعدة  تكون  أن  يف  تتلخص  الرشاكة  هذه  أهمية 
السعودي السفري  أمام  ومعلنة  اللبناين،  للشعب  فّعالة 

امللك  مركز  ممثل  وأمام  لبنان،  اىل  بعودته  رحبت  الذي 
دعم عن  الحضور  وأمامكم  اإلنسانية،  لألعامل  سلامن 
ويف  هذه  الدعم  آلية  وعرب  اللبناين،  والشعب  لبنان 
مشاريع  ألربعة  الدعم  توفري  سيتّم  الراهنة  املرحلة 
مراكز  دعم  وهي:  يورو  مليون   30 نحو  قيمتها  تبلغ 
عىل  الطفولة  دعم  الغذايئ،  األمن  األولية،  الصحة 
طرابلس مستشفى  ودعم  والتغذية،  الصحة  صعيد 

الحكومي املستشفى الحكومي الثاين يف لبنان.
الصح الخدمات  صعيد  عىل  الحاجة  مدى  نعرف  ونحن 
اللبناين،  الوضع  عىل  تأثريها  ومدى  والطاقة  والرتبوية  ية 
ويهمنا التأكيد أن هذه املساعدة الطارئة هي تلبية للحاجات
اإلنسانية للشعب اللبناين يف هذه الظروف التي يعيشها“.

وإتّخاذ  املسؤولية،  اىل ”تحمل  اللبنانية  السلطات  ودعت 
اللبناين،  الشعب  مصلحة  أجل  من  املطلوبة  القرارات 
تلتزم  فرنسا  بأن  واضحاً  كان  ماكرون  الفرنيس  والرئيس 
مواجهة  يف  اللبناين  الشعب  جانب  اىل  وستبقى  وعودها 

األزمات وهذه الظروف الخطرية“.

أخبار مصرفية محلية و دولية
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نحو     سباقها  تسّرع   المركزية  المصارف    
العملة الرقمية

أكرث من 100 بلد حول العامل يعمل فيه املرصف املركزي 
الرغم  عىل  السباق  ويتسارع  الرقمية.  عملته  بلورة  عىل 
بالتجزئة  حالياً  مهّدد  العاملي  النقدي  القطاع  أن  من 

بسبب الضغوط الجيوسياسية.
مثّة خطر منافسة مستفحلة بني مختلف عمالت اإلحتياط 
وتُطرح  متاميزة.  نقدية  مجموعات  ظهور  مع  نلمسه 
املسألة بحّدة يف وقت ال تغيب تداعيات الحرب الروسية 
الوطنية.  املركزية  املصارف  سياسات  عن  أوكرانيا  عىل 
الرويس  املرصف  موجودات  تجميد  ذلك  عىل  ويشهد 
نظام  من  الروسية  املصارف  من  عدد  وإخراج  بالدوالر 

.)SWIFT( الدفع العاملي سويفت
عدد  معارضة  مع  العاملية،  الضغوط  هذه  شأن  من 
عمل  تعّقد  أن  املتنافسة،  الجيوسياسية  التجمعات  من 
الوطنية.وكان  عملتها  رقمنة  خضّم  يف  النقدية  السلطات 
اجتامعات  خالل  املالية  وزراء  بني  بحث  مدار  املوضوع 
رئيسة  حذرت  وقد  الربيع.  يف  الدويل  النقد  صندوق 
الصندوق من مخاطر تجزئة االقتصاد العاملي يف مجموعات 
جيوسياية - مع معايري تجارية وتكنولوجية وأنظمة دفع 
وعمالت احتياط مختلفة. ويف وقت تعمل مئات املصارف 
املركزية عىل رقمنة عملتها الوطنية، تتخّوف من أن يتعّقد

تفاعل وتوافق عمل األنظمة مع ظهور منّصات عّدة.
والواليات  الصني  بني  املنافسة  نتائج  حول  التساؤل  يدور 
املتحدة خصوصاً وأن الصني تقدمت شوطاً كبرياً يف رقمنة 
عملتها الوطنية. فالتقّدم التكنولوجي يف الصني يحّث عىل 
املتحدة  بالواليات  الدول األخرى، بدءاً  ترسيع األعامل يف 
حيث وقّع الرئيس األمرييك مرسوماً يطلب فيه من الخزينة 
يفّصل  تقريراً  أشهر،   6 تتعّدى  ال  مهلة  يف  تزّوده،  أن 
انعكاسات ومنافع وسلبيات خلق الدوالر الرقمي، علامً أن 
ذلك يتطلّب سنوات من التطور وليس أشهراً. كام يطمح 
االتحاد األورويب أن يكون له األورو الرقمي قبل عام 2024.
يبقى أن التحّدي يكمن يف جعل كّل األنظمة قيد التطور 
إليه  ملّح  ما  هذا  البعض،  بعضها  مع  وتتوافق  تتفاعل 

مرشوع  حول  تقرير  يف   )BIS( الدولية  التسويات  بنك 
دونبار)Dunbar( الذي يضّم املصارف املركزية يف اسرتاليا 
تجربة  متت  حيث  افريقيا  وجنوب  وسنغافورة  وماليزيا 

أنوذَجنْي ملنّصة مشرتكة.
الحوكمة  مجال  يف  الرضورية  الرتتيبات  تقييم  املهم  من 
التحتية  البنى  تشارك  يف  مرتاحة  الدول  مختلف  لتكون 
يستدعي  ما  املدفوعات  لنظام  الحال  هي  كام  الوطنية 
تعاوناً واسعاً متعّدد األطراف ال يوجد بأفضل األحوال حالياً. 

الكويتي المصرفي  النظام  تمنح  “موديز”    
نظرة مستقبلية مستقّرة

لخدمات  ”موديز“  وكالة  عن  صادر  تقرير  أظهر 
املستثمرين بعنوان: ”نظرة مستقبلية عىل النظام املرصيف 
البنيك  للقطاع  املستقرة  املستقبلية  النظرة  أّن  بالكويت“، 
غري  اإلقتصاد  يواصل  بأن  التوقعات  تعكس  الكويتي 

النفطي تعافيه.
القطاعات  الناتج املحيل يف  يبلغ نو إجاميل  أن  وتوقعت 
صحي   نو  بعد   2023 و   2022 عامي   %4 النفطية  غري 
املحلية  القروض  جودة  وستظل   .2021 عام   %5
أنشطتها  واألرس  الرشكات  تستأنف  بحيث  سليمة 

العادية بعد ”كوفيد-19“.
قطاع  عىل  للبنوك  الكبري  االنكشاف  فإّن  ”موديز“  ووفق 
العقارات يشّكل مخاطر، إال أن االحتياطات الوفرية للبنوك 
مصّدات،  يوفران  القوي  ورأساملها  القروض  خسائر  من 
إحدى  وهي  الودائع،  من  ممولة  املصارف  ستبقى  حيث 
اقتصاد  تعايف  أن  وبينت ”موديز“  االئتامنية.  القوة  نقاط 
النفطي،  غري  اإلجاميل  املحيل  الناتج  نو  سيدعم  الكويت 
عام   %8 الحقيقي  اإلجاميل  املحيل  الناتج  نو  متوقعة 
إنتاج  ارتفاع  بفضل  وذلك   2021 عام   %0٫8 من   ،2022
املايل  املركز  تحسن  أن  عن  وأفصحت  وأسعاره.  النفط 
بجانب  األمر  هذا  وأن  العام،  اإلنفاق  سيدعم  للحكومة 
غري  االقتصاد  يعزز  أن  شأنه  من  الجائحة،  قيود  تخفيف 
النفطي بحيث تنفذ البنوك معظم أعاملها، عىل أن تشهد 
والرشكات. األفراد  من  االئتامن  عىل  قوياً  طلباً  األخرية 
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نيسان  لبنان يف  عن  املحّدث  تقريره  الدويل  البنك  أصدر 
2022 توقّع فيه أن يكون اإلقتصاد اللبناين سّجل انكامشاً 
بنسبة 10,5% يف العام 2021 مقابل تراجعه بنسبة %21,4 
يف العام الذي سبق مع عدم توّصل صانعي السياسة عىل 
التوافق عىل برنامج ملواجهة اإلنهيار اإلقتصادي ومن دون 
والعقوبات  أوكرانيا  عىل  الرويس  الغزو  تداعيات  إغفال 
القمح  من  لبنان  استرياد  أن  مبا  روسيا،  عىل  املفروضة 
اللرية حافظ  رصف  الدولتان. كام أن سعر  مصدره هاتان 
عىل املنحى اإلنخفايض يف 2021 مؤدياً إىل معدالت تضخم 
مرتفعة. ويقول البنك الدويل أنه منذ ثالث سنوات، يعاين 
لبنان من أزمة اقتصادية ومالية تُصنَّف بني الحاالت العرش 
األسوأ عاملياً، رمبا ثالث أسوأ أزمة مالية منذ العام 1857، 
مع انخفاض الناتج املحيل اإلجاميل من 52 مليار دوالر يف 

عام 2019 إىل 22,1 مليار يف عام 2021.
الذين  اللبنانينّي  نسبة  ارتفعت  الدويل،  البنك  إىل  استناداً 
يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 9,1% يف عام 2021. يف 
اإلطار ذاته، يعاين لبنان من تدهور يف الخدمات األساسية 
مع استنفاد االحتياطي بالعمالت األجنبية. كام أن النقص 
لبنان. ومع  أرجاء  الكهرباء يف  انقطاع  إىل  أّدى  الفيول  يف 
تراجع  من  الرغم  عىل  أنه  الدولية  املؤسسة  ترى  ذلك 
ارتفاع  مع  نواً  السياحي  القطاع  عرف  االقتصادي،  النمو 
عدد القادمني بنسبة 101,2% يف األشهر السبعة األوىل من 
العام 2021. كام لفت التقرير إىل أن اإليرادات الحكومية 
عام  يف  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من   %13,1 من  تراجعت 
2020 إىل 6,3% يف عام 2021 )ثالث أدىن نسبة عاملياً قبل 
صوماليا واليمن(، وانخفاض النفقات الحكومية بواقع 9,2 
نقاط مئوية إىل 7,3% من الناتج يف 2021، األمر الذي أّدى 

باملقارنة   2021 يف  الناتج  من   %1 األويل  العجز  بلوغ  إىل 
مع عجز بنسبة 3,3% يف العام الذي سبق.

اللرية  رصف  سعر  يف  كبري  تدهور  إىل  التقرير  وأشار 
لرية  ألف   15 )من   2021 من  الثاين  النصف  يف  اللبنانية 
املوازية  السوق  يف  الدوالر  مقابل  ألفاً   30 من  أكرث  إىل 
بحسب  التدهور،  هذا  ويُعزى   .)2022 الثاين  كانون  يف 
لالحتياطي  التدريجي  االستنفاد  إىل  الدويل،  البنك 
الرسمي الذي استُخدم لدعم االسترياد األسايس، من فيول 
متوسط  تراجع  البنك،  وبحسب  وغريها.  وطحني  ودواء 
مع  باملقارنة   2021 عام  يف   %211 بنسبة  الرصف  سعر 
تدّخل  ساهم  وقد   .2020 عام  يف   %250 بنسبة  تراجعه 
 20000 حدود  يف  الرصف  سعر  تثبيت  يف  لبنان  مرصف 
مستدامة  غري  التدخالت  وهذه  الواحد.  للدوالر  لرية 
مليار   17,8 بلغ  الذي  الرسمي  االحتياطي  استنفاد  وسط 
وبعد  ذلك،  إىل  باإلضافة   .2021 عام  نهاية  يف  دوالر 
اليوروبندز  استثناء حوايل 5 مليارات دوالر قيمة سندات 
االحتياطي  ينقص  أن  ميكن  لبنان،  مرصف  يحملها  التي 
بالعمالت  الزبائن  ودائع  عىل  اإللزامية  املتطلّبات  عن 
أن  معرتفة  دوالر،  مليار   14,4 بحوايل  املقدرة  األجنبية 
ما  يف  كبري.  حّد  إىل  سلبي  األجنبية  بالعمالت  االحتياطي 
متوسط  يكون  أن  الدويل  البنك  يتوقع  بالتضخم،  يتعلّق 
مؤرش أسعار االستهالك ارتفع بنسبة 150% يف عام 2021، 

وهو الثالث بعد فنزويال والسودان.
ينخفض  أن  الدويل  البنك  يتوقّع  اليقني،  وسط حالة عدم 
مع   ،2022 عام  يف   %6,5 بنسبة  اإلجاميل  املحيل  الناتج 
اعتبار اعتامد تطبيق السياسات ذاتها واملستوى األدىن من 

االستقرار عىل الصعيَديْن السيايس واألمني.

تقرير البنك الدولي عن لبنان

الحرب الطويلة ستكون صعبة على االقتصاد األوكراني 

بالنسبة  غريب  بشكل  متفائالً  مارشينكو  سريهي  يبدو 
لشخص يحاول إدارة اقتصاد يف منتصف الغزو. رمّبا يكون 
بالده  يف  الرئيسية  املوانئ  أغلقوا  أو  احتلوا  قد  الروس 
وفرضوا إغالق معظم الرشكات ، لكن وزير املالية األوكراين 

يبقى هادئاً ويقول: »الوضع صعب للغاية، ولن أقلل من 
ذلك، لكن ميكننا إدارته«. ويعود ذلك ألسباب عديدة منها 
اقتصادها  نو  مع  جيد،  وضع  يف  الحرب  أوكرانيا  دخول 
بشدة  يترضروا  مل  وسكان  سنوي،  أساس  عىل   %7 بوترية 
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لصادرات  جيّدة  دولية  وأسعار  كورونا،  فريوس  جرّاء  من 
خاضعة  مرصفية  وصناعة  والصلب،  والحديد  الحبوب 
إلرشاف جيد، وعجز حكومي يقّل عن 3% من الناتج املحيّل 
الـ %50  املايض، كام كانت ديونها دون  العام  اإلجاميل يف 

من الناتج املحيل اإلجاميل عشية الحرب.
أضف أّن نظام الرضائب والفوائد املرقّم يعني أّن اإليرادات 
تزال  ال  التي  اإلقتصاد  أجزاء  من  بسالسة  تتدفّق  تزال  ال 
تعمل عىل الرغم من الحرب، وال تزال املعاشات التقاعدية 
تخضع  التي  املناطق  تُدفع، حتى يف  الحكومية  والرواتب 
اإلنرتنت  تأثّر  عدم  بفضل  وذلك  الروسية،  للسيطرة  اآلن 
األوكراين والهاتف املحمول من الجيل الثالث يف كل مكان 
تقريباً بالحرب. وال تزال معظم الرشكات يف الوقت الحايل 
تدفع ملوظفيها، حتى لو مل يتمكنوا من العمل كاملعتاد أو 
عىل اإلطالق. ويقول الوزير إن رضائب الرواتب تراجعت 

بنسبة 1% فقط.
الناتج  ينكمش  أن  الدويل  البنك  توقّع  املقابل،  يف  لكن 
 .2022 العام  يف   %45 بحوايل  األوكراين  اإلجاميل  املحيل 
كبرياً  جزءاً  تشّكل  التي  الجامرك،  عائدات  تراجعت  لقد 
قبل  مستواها  ربع  حوايل  إىل  الرضيبية،  اإليرادات  من 
من  العديد  وتعليق  الواردات  انخفاض  بسبب  الحرب 
آخر  كبرياً  عبءاً  العسكريني  رواتب  تشّكل  كام  الرسوم، 
قبل  من  مّجاناً  والذخرية  األسلحة  توفري  تّم  لو  حتى 
واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  وتقوم  الغربيني.  الداعمني 
الرضائب عىل أساس طوعي. كّل ذلك يضيف   بدفع  اآلن 
شهرياً،  دوالر  مليارات   5 حوايل  تبلغ  متويل  فجوة  إىل 
ما ميثّل حوايل 5% من  السيّد مارشينكو. وهذا  يقول  كام 

الناتج املحيّل اإلجاميل عن كّل شهر تستمّر  فيه الحرب.
جزئياً  ممكن  ذلك  عن  التعويض  أّن  مارشينكو  ويرى 
األموال.  من  املزيد  يطبع  املركزي  البنك  جعل  خالل  من 
أيضاً، كام ميكن إصدار سندات الحرب، والتي تدفع عليها 
الحكومة حالياً معّدل فائدة بحدود 11% أي ما يقّل عن 
الرئييس  التضّخم. لكن من املهّم أن يكون املصدر  معّدل 
بالضغط  أنّه يقوم  الوزير هنا إىل  للتمويل أجنبياً، ويشري 
املستمّر عىل الحكومات األجنبية طلباً للمساعدة، ويُعلّق 
آماالً كبرية عىل الواليات املتحدة األمريكية. ففي 28 نيسان 
املوافقة  الكونغرس  من  بايدن  جو  الرئيس  طلب   ،2022
عىل 33 مليار دوالر أخرى كأموال جديدة ألوكرانيا، ذلك 

أّن  )علامً  تقريباً  استُنفدت  قد  السابقة  التسهيالت  أّن 
إنفاق  سيتّم  ذلك،  ومع  الرقم(.  هذا  يرفع  قد  الكونغرس 
نحو 20 مليار دوالر من هذا املبلغ لتزويد أوكرانيا ودول 
سيذهب  حني  يف  األسلحة،  من  مبزيد  األخرى  املواجهة 
االقتصادية،  للمساعدات  فقط  دوالر  مليارات   8,5 حوايل 
وما تبقى للمساعدات اإلنسانية. كام ساعد صندوق النقد 
النهائية  النتيجة  لكن  األوكراين.  اإلقتصاد  بدوره  الدويل 
لجميع هذه النداءات هي أنه تّم تقديم منح ألوكرانيا يف 
الربع الثاين من العام بلغ مجموعها حوايل 4٫5 مليار دوالر

فقط حتى اآلن، مقابل عجز مايل قدره 15 مليار دوالر.
ويخىش  مستدام،  غري  الوضع  هذا  بأن  مارشينكو  يعرتف 
أنّه يف حال استمرار الحرب ألكرث من ثالثة أو أربعة أشهر 
مبا  مؤملة،  إجراءات  إىل  حاجة  هناك  فستكون  إضافية، 
اإلنفاق.  يف ذلك زيادات رضيبية ضخمة وخفض كبري يف 
األخرية  السنوات  يف  أصبح  ما  أّن  هو  الحقيقي  والخوف 
اقتصاداً حرّاً مدفوعاً من السوق إىل حد ما قد يشهد موجة 
من التأميامت التي تقيض عىل سنوات من التقّدم الذي تّم 

تحقيقه بشّق األنفس.
يف  الظهور  يف  بالفعل  بدأت  إلحاحاً  أكرث  مشكلة  ومثّة 
من  املحاصيل  ترصيف  كيفية  وهي  البالد،  أنحاء  جميع 
القمح والشعري ودوار الشمس )للزيت( والحبوب واملواد 
الغذائية األخرى إىل خارج أوكرانيا. وإذا مل تتمّكن الحبوب 
عن  ذلك  يجري  أن  ميكن  البحر،  طريق  عن  الخروج  من 
ورومانيا  بولندا  عرب  الحديدية،  والسكك  الرّب  طريق 
واملجر، إىل موانئ آمنة عىل البحر األسود أو نهر الدانوب. 
الطرق  تستطيع  ال  إذ  أيضاً،  هنا  كثرية  املشاكل هي  لكّن 
استيعاب هذا القدر الكبري من االزدحام املروري، كام أّن 
واألسوأ  محدودة.  استيعابية  طاقة  لديها  البديلة  املوانئ 
من ذلك كله، أن اإلجراءات الجمركية عىل حدود أوكرانيا 
مع االتحاد األورويب بطيئة وتتسبب بازدحام لكيلومرتات 
طويلة، إذ تنّص القواعد األوروبية عىل أنه نظراً أّن أوكرانيا 
ليست عضواً يف اإلتحاد األورويب، ال ميكن إاّل لعدد محدود 
من الشاحنات األوكرانية دخول اإلتحاد. لذلك، ويف حال مل 
يتم رفع الحظر، من املرّجح أن يشهد العامل نقصاً حاداً يف 

الغذاء بعد موسم الحصاد يف أيلول املقبل.

The Economist-May 14th 2022املصـــدر  : 
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عددت املادتان )76–د( و77 من قانون النقد والتسليف 
اإللزامي  اإلحتياطي  تكوين  موجب  ترعى  التي  األمور 

وجزاء التخلّف عن ذلك عىل النحو التايل:

اإلطار القانوني لإلحتياط اإللزامي في لبنان
االبقاء  اإللزامي هي  اإلحتياطي  من  املتوخاة  الغاية  •  إن 
التسليف  وحجم  املرصفية  السيولة  بني  االنسجام  عىل 
الذي تستطيع املصارف ان تضعه تحت ترصف اإلقتصاد، 
وبني مهمة مرصف لبنان العامة والتي هي املحافظة عىل 
سالمة النقد واوضاع النظام املرصيف واإلستقرار اإلقتصادي.
املصارف  بإلزام  الصالحية  لبنان هو صاحب  •  إن مرصف 

بأن تودع لديه االحتياطي املطلوب تكوينه.
اإلحتياطي  أساسه  عىل  يتحّدد  الذي  الوعاء  •  إن 
واألموال  الودائع  هو  تكوينه  املصارف  من  املطلوب 
األجنبية  بالعملة  )والحقاً  اللبنانية  باللرية  املستقرضة 
بعد صدورالقانون 28-67( التي يحددها مرصف لبنان، 
بإستثناء التزامات املصارف من النوع ذاته تجاه مصارف

   أخرى ملزمة ايضاً بإيداع االموال اإلحتياطية هذه.
•  ميكن ملرصف لبنان ان يعترب توظيفات املصارف يف سندات 
حكومية أو سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من

   اإلحتياطي حتى نسبة معينة يعود له أمر تحديدها.
 %25 هي  تكوينه  املطلوب  لالحتياطي  القصوى  •  النسبة 
من اإللتزامات تحت الطلب dépôts à vue و15% من 

.dépôts à terme اإللتزامات ألجل معني   
عىل  مختلفة  نسباً  يفرض  »ان  لبنان  ملرصف  •  ميكن 
الحدود  ضمن  املصارف  التزامات  من  مختلفة  فئات 
يفرض  ان  االستثنائية  الحاالت  يف  كذلك  وله  السابقة. 
بالحدود  التقيد  دون  خاصة   marginales حدية  نسباً 
أو من  االلتزامات،  يزيد من هذه  ما  الذكر عىل  اآلنفة 
أي فئات منها عن حد معني، أو عىل الزيادة املحّققة يف

  هذه اإللتزامات او يف أي فئات منها بعد تاريخ معني.
لديه  تودع  بأن  املصارف  الزام  لبنان  ملرصف  •   ميكن 
املوجودات  من  معينة  نسبة  أدىن خاص حتى  احتياط 

    التي يحددها املرصف.
•  يحق ملرصف لبنان ان يستويف، عن مبلغ تدين االحتياط 
ان  ميكن  جزائية  فائدة  االلزامي  االحتياط  عن  الفعيل 
حينه  املطبق يف  املعدل  آحاد  بثالثة  يفوق  معدالً  تبلغ 
لقاء سندات مالية. وال يحول ذلك دون  عىل تسليفاته 
ملرصف  وميكن  الصلة.  ذات  االدارية  العقوبات  تطبيق 
كان  النقص  ان  له  بدا  اذا  الجزاء  هذا  يطبق  إالّ  لبنان 
املرصف  كان  اذا  او  مرتقبة،  لظروف غري  نتيجة حتمية 

   الذي ظهر النقص لديه يف حالة التصفية.

توجهات تاريخية مقارنة... ماذا حول العالم؟
لبنان  يف  اإللزامي  اإلحتياطي  لتكوين  القانوين  االطار 
أو حتى  تتاميز  ما  ومنها  تتوافق  ما  منها  احكاماً  يتضمن 
من  عدد  يف  التاريخي  السياق  يف  اعتمد  عام  تتناقض 
من  النوع  هذا  بخصوص  املتقدمة،  الغربية  البلدان 

اإلحتياطي. وأهم هذه االحكام التايل:

نسبية  تاريخية  اداة ضامن  اإللزامي  اإلحتياطي  تقديم   •
   لودائع املدخرين )USA، املانيا، السويد(.

    )يف لبنان مل يربط قانون النقد والتسليف واسبابه املوجبة
   بنص رصيح بني اإلحتياطي اإللزامي وضامن الودائع(.

 USA( عدم جواز أداء أي فائدة عىل اإلحتياطي اإللزامي  •
انتقاد  FED واملانيا(. وهذا األمر كان موضع  الـ  قانون 
اصوات مرصفية عدة يف املانيا بحجة انه يفقد املصارف، 
االحتياطات  عن  للمودعني  الفوائد  ادائها  من  بالرغم 
التي  الحاالت  يف  األخص  عىل  مهمة  ايرادات  نة،  املكوَّ
تكوين  معدالت  وتكون  االقراض  معدالت  فيها  ترتفع 
اإلحتياطي مرتفعة ايضاً. وقد اقرتحت األصوات السابقة 
اإللزامي  اإلحتياطي  من  بالتوظيف  السامح ملؤسساتهم 
بسندات خزينة أجنبية، لكن الرد عىل ذلك كان ان هذا

   التوظيف مكشوف عىل مخاطر تقلبات سوق القطع.

عىل  فوائد  اداء  عن  يتحدث  ال  والتسليف  النقد  )قانون 

دراسة قانونية :  مقارنة بين لبنان وعدد من دول العالم
االحتياطي اإللزامي: من ضمان للودائع إلى... تبديد للودائع!
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االحتياطي االلزامي، ان باللرية او بالعمالت األجنبية، لكن 
مرصف لبنان مل يتقيد باالمر يف قراره االسايس رقم 7926 ومنح

فوائد لالحتياطي املطلوب تكوينه بالعمالت االجنبية(.

او  كلياً  االلزامي  االحتياطي  من  االستثامر  جواز  •  عدم 
  جزئياً يف سندات خزينة )هولندا(.

توظيفات  اعتبار  يجيز  والتسليف  النقد  قانون  لبنان  )يف 
بكفالة  مصدرة  سندات  او  حكومية  سندات  يف  املصارف 
يعود  معينة  نسبة  حتى  االحتياطي  من  جزءاً  الحكومة 

ملرصف لبنان امر تحديدها(.
•  عدم جواز ادراج االحتياطي االلزامي ضمن نسب السيولة 
.)FED قانون الـ USA( املفروضة عىل كل مرصف تجاري
•  إمكانية تنزيل االحتياطي االلزامي استثنائياً لغايات ظرفية 
توافر  مثل  معينة  برشوط  الحرب  اعامل  كتمويل  ملحة 
املتداولة. وايضاً  االوراق  نسبة ذهب محددة من حجم 
.)USA( الودائع  من حجم  محددة  نقدية  اوراق  نسبة 
ابرام  املصارف عىل  العميل تشجيع  التطبيق  •   االساس يف 
 moral suasion بينها ما  اتفاق »جنتلامن« خياري يف 
او  الخالف  حال  ويف  االحتياطي.  تكوين  تفاصيل  عىل 
)انكلرتا،  للتدخل  كاساس  القانون جاهزاً  يكون  التقصري 

   سويرسا،السويد واملانيا(.
•  إعتبار االموال قيد االطالع يف مصارف خارجية جزءاً من

   االحتياطي االلزامي )السويد(.
االلزامي  االحتياطي  بني  متاهي  لعالقة  وجود  •   ال 
املركزي  املرصف  لدى  تكوينه  املصارف  من  املطلوب 
 réserves monétaires النقدية  واالحتياطيات 

    للمرصف املركزي )هولندا(.
•   ميكن االعفاء من موجب تكوين االحتياطي االلزامي عىل 
الودائع بالعمالت االجنبية او تخفيض نسبته يف حالة حيازة 
املرصف عىل ديون مقابلة بالعمالت االجنبية )سويرسا(.
من  نوعان  االلزامي  االحتياطي  عمليات  شهدت 
االنحرافات، منها ما هو قديم ومستمر لتاريخه منذ اكرث

من عقدين ومنها ما هو مستجد.

االنحراف القديم والمستمر
الصادر   7926 االسايس  القرار  يف  لبنان  مرصف  منح   )1(
تعبري  )او  االحتياطي  عىل  فوائد   2001 ايلول   19 بتاريخ 

الواجب  االلزامي  القرار(  منطوق  حسب  توظيفات 
تكوينه لديه من قبل املصارف بالعمالت االجنبية حرصاً 
النقد  قانون  يف  له  سند  ال  متييز  اللبنانية.  باللرية  وليس 
والتسليف الذي ال ينص يف الفقرة ذات الصلة اي الفقرة 
)د( من املادة 76 اىل دفع مرصف لبنان اي فائدة مقابل

اي احتياطي يكون لديه.

الفوائد  بان  تذكر  املذكورة  املادة  من  )و(  الفقرة  فقط 
تدفع من قبل مرصف لبنان عىل »االيداعات« وليس عىل 
»االحتياطيات االلزامية«. واالمر االخري يتامهى مع التوجه 
السائد يف قوانني ومامرسات الدول الغربية املتقدمة حيث 
االحتياطيات  عىل  فوائد  اية  املركزي  املرصف  يدفع  ال 
االلزامية املكونة لديه، عىل اعتبار ان هذه االحتياطيات 
هي تاريخياً كام سبقت االشارة لغايات الحفظ والضامن، 
والحقاً وتفرعاً ملقتضيات ضبط السيولة لحاجات االقتصاد.

رقم  االسايس  القرار  يف  املصارف  لبنان  مرصف  منح   )2(
للموجب  وعديدة  متنوعة  واستثناءات  اعفاءات   7835
امللقى عليهم بتكوين االحتياطي االلزامي باللرية اللبنانية 
لديه. طبيعي ان ينعكس هذا االمر ايجاباً ومكاسب لصالح 
رشائح املعنيني الذين تتعامل املصارف معهم يف اطار هذه 
 Joseph الربوفسور بنظر  االمر يشكل  االستثناءات. لكن 
E. Stiglitz حامل جائزة نوبل لالقتصاد لعام 2001 متايزاً 
من قبل املرصف املركزي مبنحه افضليات وميزات الفراد 
ما ال ميلك املرصف  املجتمع. وهذا  معينة يف  او لرشائح 
بالرغم  القرارات،  من  نوع  هكذا  يف  اتخاذه  املركزي 
عمالً  تعترب  االخرية  الن  االحيان،  بعض  يف  صوابيتها  من 
الترشيعية،  السلطة  صالحيات  صلب  يف  يدخل  سلطوياً 
والدليل ان املادة 77 ) ن ت ( قد حددت حرصياً حاالت 
عن  مرصف  تخلف  لجزاء  لبنان  مرصف  تطبيق  عدم 
 )1( اثنتان  وهي  املطلوب.  االلزامي  االحتياطي  تكوين 
التصفية. حالة  و)2(  مرتقبة  غري  لظروف  حتمية  نتيجة 

االنحراف المستجد:
املس باالحتياطي االلزامي:

العام عن توجه  الكالم  ارتفع منذ بدايتها  املاضية  السنة 
بالعملة  املكون  )بالطبع  االلزامي  باالحتياطي  للمس 
االجنبية( من قبل مرصف لبنان. ما دفع جمعية املصارف 
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اىل توجيه كتاب اىل حاكم مرصف لبنان بتاريخ 1 نيسان 
نيسان   4 آخر حديث يف  بكتاب  2021 جددت مضمونه 

2022، ضمنتهام التايل:

ما طلبته المصارف
عدم  برضورة  املعلن  موقفها  عىل  الجمعية  •  تأكيد 
كونه  االلزامي  باالحتياطي  ظروف  أية  تحت  املس 
الزبائن لدى املصارف. يشكِّل جزءاً ال يتجزأ من ودائع 
املصارف ودائع  استنزاف  مسؤولية  الدولة  •   تحميلها 

   لدى مرصف لبنان خالل السنوات املاضية.
باالحتياطي  املس  مسؤولية  لبنان  مرصف  •   تحميلها 
عليه  متارسها  التي  للضغوطات  والخضوع  اإللزامي، 
السلطات السياسية، خالفاً ملنطق وروحية قانون النقد 
تنحرص  اإللزامي  االحتياطي  غاية  حيث  والتسليف 

    بحاجات القطاع املرصيف.
اإللزامي  االحتياطي  معّدل  تخفيض  أن  عىل  •  تأكيدها 
إعادة  لبنان  مرصف  عىل  يوجب  االجنبية  بالعمالت 
فليس  بها.  الحق  أصحاب  للمودعني  املحررة  املبالغ 
تخفيض  جراء  مؤخراً  املحررة  املبالغ  استعامل  جائزاً 

   املعّدل من 15% إىل 14% ألغراض الدعم.

رد حاكم مصرف لبنان
امور وردت الحاكم عىل جمعية املصارف تضمن )4(  رد 

كالتايل مع التعليق عىل كل منها:

االمر االول: ال تعليق
نسب  تحديد  بصالحية  يتمتع  لبنان  مرصف  «إن 
أوَجب  وقد  املصارف.  املفروضة عىل  االلزامي  االحتياطي 
إلزامي احتياطي  تكوين  املصارف  عىل  االساس  هذا  عىل 

نقدي باللرية وايداعه يف حسابات مفتوحة لديه«.

-  ال تعليق

االمر الثاني: جملة تعليقات
»انه يعود ملرصف لبنان وفقاً للسياسة النقدية واملرصفية 
تسليفات  تحديد حجم ورشوط  قبله، حق  من  املعتمدة 
املصارف، ويف هذا االطار فرض مرصف لبنان عىل املصارف، 

باللرية،  الزامي  احتياطي  تكوين  موجب  اىل  اضافة 
بالعمالت لديه  تُودَع  الزامية  بتوظيفات  القيام  موجب 

االجنبية وذلك لقاء فوائد وضمن نسب محددة«.

التعليق عىل ما سبق هو التايل:
مواده  من  اي  يف  والتسليف  النقد  قانون  يورد  مل  )أ( 
تعبري«توظيفات الزامية للمصارف لدى مرصف لبنان« سواء 
باللرية اللبنانية او بالعملة االجنبية. ومل ينص ايضاً عىل اي حق 
ملرصف لبنان بفرض هكذا »توظيفات الزامية« عىل املصارف.

ان  يظهر  رقم 7926  االسايس  القرار  اىل  الرجوع  إن  )ب( 
من  به  قىض  ما  لتقرير  اليها  االستناد  تم  التي  املواد 
بالعمالت  الزامية  توظيفات  بتكوين  للمصارف  الزام 
من و(  )الفقرة  التالية:  هي  لبنان  مرصف  لدى  االجنبية 
املادة 76 و77 و174 من قانون النقد والتسليف. واالوىل 
تنص  االصل،  هي  والتي   ،76 املادة  من  و(  )الفقرة  اي 
النقدية  الحالة  ضوء  يف  يقبل  ان  لبنان  »ملرصف  ان  عىل 
النص  وهذا  املرصف«.  يحددها  فوائد  لقاء  ودائع  العامة 
بالزام  مبقتضاه  لبنان  ملرصف  صالحية  ال  ان  يف  واضح 
نصت  كام  لديه  الزامي  توظيف  اي  باجراء  املصارف 
القرار االسايس 7926 والتي ذكرت  املادة االوىل من  عليه 
لدى  تودع  ان  لبنان  يف  العاملة  كافة  املصارف  »عىل  ان 
عىل  األخري  هذا  مينحها  التي  الفوائد  لقاء  لبنان،  مرصف 
%14 نسبة  األجنبية،  بالعمالت  الجل  لديه  الودائع 

من عنارص محددة منها مكونة بالعمالت األجنبية«.

الوضوح  متام  واضح  نص  اىل  استند  لبنان  مرصف  ان  اي 
76 املادة  من  و(  )الفقرة  نص  هو  اختياري  نص  انه  يف 

ليقوم بفرض »توظيفات الزامية بالعملة االجنبية لديه«.

)ج( ان فكرة الزام مرصف لبنان املصارف بتكوين احتياطات 
الزامية بالعملة االجنبية لديه حتى نسبة معينة من االموال 
املستقرضة منه تجد اساسها بالحقيقة يف )الفقرة د( من 
املادة 76. وقد كانت هذه الفقرة باالصل تنص عىل تكوين 
االحتياطيات االلزامية باللرية اللبنانية فقط. اال ان القانون 
االحتياطيات تكوين  تجيز  فباتت  االمر،  عدل   67-28

االلزامية باللرية اللبنانية وبالعملة االجنبية عىل السواء.
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»توظيفات  فرض  لبنان  مرصف  حاكم  كتاب  اسس  )د( 
الزامية« بالعمالت االجنبية عىل املصارف عىل »حق مرصف 
لبنان يف تحديد حجم ورشوط تسليفات املصارف«. وهو 
حق اقتبس بالحقيقة من نص املادة 79 ن ت، دون االشارة 
يف منت الكتاب اىل رقم ونص هذه املادة الذي يذكر بوضوح 
»ان صالحية مرصف لبنان هي بتحديد حجم التسليف من 
انواع معينة او املمنوح الغراض معينة او لقطاعات معينة«. 
وهو نص واضح بانه ال يعطي مرصف لبنان اية صالحية بالزام 
االجنبية«. بالعمالت  لديه  الزامية  »بتوظيفات  املصارف 

االمر الثالث: هناك إشكاالن
»باستثناء نص املادة 69 من قانون النقد والتسليف الذي 
يفرض عىل مرصف لبنان ان يُبقي يف موجوداته نسبة من 
الذهب ومن العمالت االجنبية حفاظاً عىل سالمة تغطية 
النقد اللبناين، مل يفرض هذا القانون عىل مرصف لبنان موجب 
املصارف  موجودات  عىل  كاحتياط  نسبة  بأي  االحتفاظ 
املودعة لديه )من احتياطي وودائع وتوظيفات إلزامية(.
وبالتايل، ميكن ملرصف لبنان استعامل هذه االموال طاملا انه 
يتقيّد بالنسبتني موضوع املادة 69 املذكورة، وطاملا ان هذا 
االستعامل يبقى يف اطار تحقيق مهام مرصف لبنان وفقاً 
للصالحيات املعطاة له مبوجب القوانني املرعية االجراء، ال 
سيام يف املادة 70 من قانون النقد والتسليف التي توِجب 
عىل مرصف لبنان املحافظة عىل االستقرار االقتصادي وعىل 
سالمة النقد بهدف تأمني نو اقتصادي واجتامعي دائم«.

االشكال  اثنين  اشكالين  يثير  سبق  ما  التعليق: 
االول في القانون.

القانونية  االشكال يف هذا املضامر هو يف تجاوز الخاصية 
والتوظيفات  الودائع  كانت  فاذا  االلزامية،  لالحتياطيات 
القانونية  امللكية  تنقل  لبنان  مرصف  لدى  املرصفية 
الكاملة لالموال املودعة واملوظفة من قبل املصارف لدى 
بها من  الترصف  يستطيع  بحيث  االخري  اىل  لبنان  مرصف 
دون اي قيد قانوين خاص، فان االمر ليس كذلك بالنسبة 
فقط  لبنان  مرصف  اىل  تنقل  اذ  االلزامية  لالحتياطيات 
صالحية حفظ هذه االحتياطيات من دون الترصف بها، ما 
يتامهى مع مفهوم الوديعة االحتياطية خصوصاً اذا كانت 
االلزامية  االحتياطيات  يف  الحال  هو  كام  الزامية  االخرية 

بالقرار  لبنان  مرصف  من  املفروضة  االجنبية  بالعمالت 
االسايس 7926 الصادر سنداً )للفقرة د( من املادة 76 ن ت.

يف  االشكال  االهداف  اولوية  تحديد  يف  الثاين  االشكال 
الحقيقية  االهداف  عن  االنحراف  هو  املضامر  هذا 
واالولية التي يتوخاها عادة اي مرصف مركزي من فرضه 
الوجه  عىل  السيولة  ضبط  وهو  االلزامي  لالحتياطي 
الصفحة  االمثل. يف هذا يذكر االستاذ Remi Jequier يف 
163 من مؤلفه القيم عن االحتياطات االلزامية واملعنون
ان   La politique de Réserves Obligatoires
االحتياطات االلزامية تلعب دور خزان السيولة الذي ميأله 
املرء يف أوقات الوفرة، ملنع الضغط من انفجار الخزانات 
صاممات  فتح  الحقاً  يعني  ذلك  كان  لو  حتى  العادية، 

االحتياطي عندما يصبح الوضع أقل سيولة.

 Les réserves minimales jouent de cette manière le
 rôle d’un réservoir de liquidités que l’on remplit
 en période d’abondance pour éviter que la
 pression ne fasse éclater les réservoirs normaux,
  quitte par la suite, à ouvrir les vannes de la réserve
 lorsque la situation sera devenue moins fluide

يظهر  مرصف  حاكم  كتاب  يف  ملياً  التدقيق  اعادة  إن 
بالعمالت  املرصيف  القطاع  سيولة  قضية  ان  بوضوح 
بالنسبة  واالستثنائية  الخاصة  اهميتها  عىل  االجنبية، 
تم  مادتني  يف  وردت  وهي  وللبنانيني،  اللبناين  لالقتصاد 
بتكوين  الخاص   7926 القرار  اصدار  يف  اليهام  االستناد 
 76 املادة  هام  االجنبية  بالعمالت  االلزامية  االحتياطيات 
باملامرسة  لبنان  مرصف  اهتاممات  عن  غابت  قد  و174، 
وانفاق  باستعامل  حقه  عىل  االخري  تركيز  محلها  وحل 
قيد اي  دون  من  االجنبية  بالعملة  االحتياطيات  هذه 

ولو ادى االمر اىل شحها ونضوبها كام هو االمر راهناً.

الليلرة
االمر الرابع: انها الليلرة

يف  املصارف  قبل  من  توظيفها  يتم  التي  االموال  »إّن 
مرصف لبنان، وإن بشكل إلزامي، والتي تصبح من ضمن 
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موجوداته، تبقى ديناً لصالح هذه املصارف بذمة مرصف 
استحقاقها. عند  للمصارف  اعادتها  سيتوىل  الذي  لبنان 

ويف  العامة،  القوانني  عليه  تنص  ما  وباستثناء  لذلك، 
تسديد  طريقة  يحدد  واضح  قانوين  نص  أي  غياب  ظل 
مرصف  لدى  املوظفة  أو  املودعة  املصارف  أموال 
قيمة تسديد  وبغية  لبنان،  ملرصف  ميكن  لبنان، 

هذه االموال، عند استحقاقها، اىل املصارف املعنية:

والخصائص  بالشكل  عليه  املتوجبة  املبالغ  تسديد  إّما 
وذلك  لديه  بتوظيفها  املصارف  قامت  التي  ذاتها 
 parallelisme واالصول  الصيغ  توازي  مببدأ  اسرتشاداً 
قانون  من  و761   754 املادتني  وبأحكام   des formes
مبلغاً يقرتض  من  عىل  توِجب  وهي  والعقود،  املوجبات 

من النقود ان يرد ما يضارع هذا املبلغ نوعاً وصفة.

اللرية  رصف  لسعر  وفقاً  اللبنانية  باللرية  التسديد  وإما 
مقابل الدوالر االمرييك«.

التعليق على ما سبق هو التالي:
املودعة  لالموال  لبنان  تسديد مرصف  ان  النص  يذكر  )أ( 
الصيغ  توازي  مببدأ  باالسرتشاد  سيكون  لديه  املوظفة  او 
بقرض  )الخاصتني  و761   754 للامدتني  ووفقا  واالصول 
والسؤال  والعقود.  املوجبات  قانون  من  االستهالك( 
لالمور،  النص  توصيف  صحة  يف  الدخول  دون  ومن  هو، 
عىل تنص  التي   759 املادة  اىل  االشارة  تغييب  تم  ملاذا 

ان االشياء املقرضة »تكون مخاطرها عىل املقرتض«؟

عن  »الليلرة« صدرت  اىل  التوجه  اىل  اشارة  اول  ان  )ب( 
الثاين 2020 يف  كانون  بداية شهر  لبنان يف  حاكم مرصف 
برنامج »صار الوقت« مع االعالمي مارسال غانم. اذ ذكر 
تلقاها  التي  الودائع  سداد  بامكانه  التجاري  املرصف  ان 
عىل  االشارة  دون  لكن  اللبنانية  باللرية  االجنبية  بالعملة 

اساس اي سعر رصف للدوالر.

بعد هذا الترصيح مبارشة توقفت املصارف عن رد ودائع 
باللرية  بسدادها  وقامت  االجنبية.  بالعملة  اليهم  الناس 

 1500 اساس  وعىل  لحاكم  ترصيح  اىل  مستندة  اللبنانية 
ل ل للدوالر الواحد.

باالشارة  واملصارف  الحاكم  تدعيم موقفي  آنذاك  تم  وقد 
قبول  عن  ميتنع  من  تخضع  التي  ت  ن   192 املادة  اىل 
بقوة  ن ت   7 املادة  تتمتع حسب  التي  اللبنانية  العملة 
املادة  عليها يف  املنصوص  للعقوبات  ابرائية غري محدودة 

319 من قانون العقوبات.

لحاكم  اطالالت  عدة  فبعد  االمور.  تطورت  مؤخرا 
االلزامي  باالحتياطي  املس  عدم  فيها  اكد  لبنان  مرصف 
املوجه  كتابه  يف  االخري  عدل  االجنبية(  بالعملة  )املكون 
ان  وابلغها  املوقف.  هذا  عن  املصارف  جمعية  اىل 
مرصف  يف  املصارف  قبل  من  توظيفها  تم  التي  االموال 
من  اللبنانية  باللرية  سرتد  إلزامي«  »بشكل  وإن  لبنان 
اللبنانية، للرية  رصف  سعر  اي  اساس  عىل  تحديد  دون 

يف ترداد ملا اعلنه يف مقابلته مع االعالمي مارسال غانم.

قانونية عدم  لالسف  يظهر  االمور  في  التدقيق 
المواقف السابقة

اختيارية ومن  بصورة  االجنبية،  بالعملة  املتلقاة  فاالموال 
باب اوىل بصورة الزامية يجب عىل مرصف لبنان ردها عمال 
باملادة 13 نقد وتسليف واملادة 307 قانون التجارة بذات 
العملة، وباللرية اللبنانية يف حال قبول صاحب املال بذلك، 
ويف الحالة االخرية يكون الرد بسعر الدوالر يف التعامالت 
تم ما  بني  القيمة  يف  »تعادل  هناك  يكون  الواقعية حتى 
استالمه وما تم القيام برده حسب منطوق املادة االخرية 307.

أما ما تنص عليه املادة 7 نقد وتسليف يف ما خص القوة 
فهو  فوق،  وما  اللرية  فئة  من  النقدية  لالوراق  االبرائية 
وليس  اللبنانية  باللرية  االلتزامات  عىل  فقط  اعالن يرسي 
الن  االجنبية،  بالعملة  املحررة  االلتزامات  ايفاء  عىل 
املادة  عىل  فقرة  اضافة  االخرية  الحالة  يف  يتطلب  االمر 
اعتامده  يتعني  الذي  الرصف  سعر  عن  تفيد  السابقة   7
اللبنانية،  باللرية  يعادلها  مبا  السداد  عند  االجنبية  للعملة 
العقوبات  قانون  من   11-30  R املادة  فعلت  كام  متاما 
غياب  ويف  لبناين،  عقوبات   319 للامدة  املقابلة  الفرنيس 
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 319 املادة  اعامل  ميكن  ال  عنها  املحيك  االضافة  هذه 
التوسع  يجوز  وال  خاص  قانون  هو  العقوبات  قانون  الن 
بتفسريه وتطبيقه اال عند اكتامل جميع عنارص املخالفة يف 
 Laure Nurit مادة العقاب. هذا ما ذهبت اليه االستاذة
للتعامل  القانونية  االشكاليات  يف  املتخصصة   Pontier
املعنون كتابها  من   125 الصفحة  يف  االجنبية  بالعملة 
Le Statut Juridique de La Monnaie Etrangère
يف  ذكرت  ان  لها  سبق  قد   Pontier االستاذة  وكانت 
الصفحة 33 من كتابها ان قبول الطرفني املرصف واملودع 
قبولهام  )أ(  ضمنا  يعني  االجنبية،  بالعملة  التعامل 
سعر يف  تراجع  اي  ضد  كضامن  االجنبية  العملة  باعتامد 
قدرته  من  املرصف  تأكد  و)ب(  الوطنية،  العملة  رصف 

عىل توفري العمالت االجنبية عند رده املتوجب عليه.

الخالصة: انه يوم كئيب للبنان بال ادنى شك
ان كتاب حاكم مرصف لبنان اىل جمعية املصارف والذي 
املصارف  ملستحقات  املرصف  سداد  ان  اىل  فيه  خلص 
بالعملة  لديه  االلزامية  احتياطياتها  االخص  عىل  بذمته، 
كاريث  كتاب  هو  اللبنانية  باللرية  ردها  سيتم  االجنبية، 
باملضمون بكل معنى الكلمة عىل النقد واملصارف، وايضا 

عىل املودعني الذين سيتلقون بالنهاية، ولو عن غري حق، 
تبعات مآل املوقف املستجد لحاكم مرصف لبنان. واليشء 
الخطري يف املوضوع هو ان الحاكم اعتمد عىل ما يبدو يف 
تربير النتيجة التي خلص اليها، عىل خطورتها، اىل تفسريات 
داخلية يف مرصف لبنان ملواد قانونية ذات صلة، من دون 
التفسريات  تدعم  خارجية  قانونية  استشارة  الية  طلب 
التي رفعت له، ان من مراجع قانونية موثوقة ومشهورة 
حقوقية هيئة  من  او  املركزية  والصريفة  النقد  مبجال 

رسمية مثل هيئة الترشيع واالستشارات يف وزارة العدل.

فاحكام  لبنان،  تاريخ  يف  كئيب  يوم  شك  ادىن  بال  انه 
السيولة  لحفظ  اآلخرون  يسنها  االلزامية  االحتياطيات 
العكس  النصوص عىل  لبنان تفرس  الودائع... ويف  وضامن 

لتبديد السيولة وتذويب الودائع!

محاضر شنبور   توفيق   األستاذ   بقلم: 
في   قانوني   النقد  والصيرفة  المركزية.

نقاًل عن صحيفة نداء الوطن )الملحق اإلقتصادي(، 
٢٣ أيار ٢٠٢٢.
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نشاطات الجمعية      

 نشاطات مديرية تطوير الموارد البشرية
   خالل شهر نيسان ٢٠٢٢

تطوير  مديرية  شاركت  املنرصم،  نيسان  شهر  خالل 
يف  خشان،  بشارة  السيد  يرأسها  والتي  البرشية  املوارد 
السنوية  العمومية  الجمعية  أبرزها  اجتامعات  عّدة 
 Global Compact Network Lebanon ملنظّمة 
املنظّمة،  هذه  تهدف  نيسان.   7 يف  إفرتاضياً  عقدت  التي 
إىل   ،2017 العام  منذ  فيها  عضواً  الجمعية  أصبحت  التي 
ضمن العامل  يف  املستدامة  للتنمية  أهداف  عرشة  تحقيق 

مبادئ حقوق اإلنسان، العمل البيئة ومكافحة الفساد.

مع  التطوير  مديرية  رئيس  اجتمع   نيسان،   12 ويف 
املرصفية  الشؤون  يف  أخّصايئ  قادري،  وليد  السيد 
املؤهالت  موضوع  يف  للبحث  املالية،  األسواق  هيئة  يف 
املهام  بعض  ملزاولة  توفرها  الواجب  والتقنية  العلمية 
املصارف  موظفي  عىل  تفرض  والتي  املرصيف  القطاع  يف 
إلمتحانات  التقّدم  من  املديريات  بعض  يف  العاملني 

محّددة والنجاح فيها للبقاء يف مناصبهم.

تطوير  مديرية  فريق  اجتمع  فقد  نيسان،   19 يف  أّما 
أكادميية  مديرة  عزيز،  ألني  السيدة  مع  البرشية  املوارد 
التدريب يف مجال التحقق واملسؤولة يف مديرية التدريب 
ملناقشة  اللبناين،  اإلعتامد  يف   التحقق(  )قسم  واألبحاث 
سبل التعاون بعد أن أنشأت املديرية صفحة خاصة بلجنة 
التحّقق ومكافحة تبييض األموال يف الجمعية عىل منّصتها 
اإللكرتونية ABL-eT والتي متّكن أعضاء هذه اللجنة من 
التفاعل مع بعضهم البعض عرب خدمة »Chat« وتحميل

مستندات وفيديوهات ومشاركتها فيام بينهم. 

التطبيقية  العلوم  معهد  من  وفد  زار  نيسان،   20 ويف 
البرشية   املوارد  تطوير  مديرية   )CNAM( واإلقتصادية 
املرصيف  القطاع  يف  التدريب  احتياجات  يف  البحث  وجرى 
ليتمّكن املعهد من إضافة بعض املواد املرصفية املتخّصصة 

ضمن منهاج التعليم لديه.

     نشاطات املديرية يف أيار-حزيران ٢٠٢٢
أحد  مع  البرشية  املوارد  تطوير  مديرية  -    تحرّض 
دورة  اإلمتثال  مجال  يف  البارزين  املحارضين 
هذه  تهدف  املخاطر«.  »تقييم  حول  تدريبية 
املخاطر  بشتّى  املشاركني  معرفة  تعزيز  إىل  الدورة 
وزيادة اإلرهاب  متويل  األموال،  بتبييض  املتعلّقة 

     مصادر التمويل فيام يتعلّق مبسار تقييم املخاطر.

حول  إفرتاضية  تدريبية  دورة  املديرية  تحرّض  -     كام 
التحقيق  هيئة  مع  بالتعاون  اإللكرتونية«  »الجرمية 
ياسني،   هيثم  الدكتور  فيها  بالتدريب  يقوم  الخاصة، 
املحققني    وحدة  يف  مدققني  فريق  عىل  مرشف 
واملدققني لدى هيئة التحقيق الخاصة يف مرصف لبنان. 
املشاركني  معرفة  تعزيز  إىل  الدورة   هذه  تهدف    
حاالت  عىل  العمل  وأدواتها،  اإللكرتونية   بالجرائم    
التنبّه  الواجب  املؤرشات   الواقع،  من  مستقاة  عملية    
الترصف  كيفية  واملؤسسات،  األفراد   صعيد  عىل  لها    
ضحية  الوقوع  حال  يف  اتّباعها  الواجب  والخطوات    
بني  والتعاون   التوعية  وأخرياً،   اإللكرتونية  للجرمية    
    مختلف الجهات املختّصة  مبكافحة الجرمية  اإللكرتونية

    لإلحاطة باملسألة.
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